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I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR
TBMM KİT Komisyonu saat 11.07’de açılarak iki oturum yaptı.
TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’nin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve
netice hesaplarının görüşmeleri tamamlandı.
İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço
ve netice hesapları ibra edildi.
Komisyon Başkanı Mustafa Savaş, yazılı cevap verilmesi gereken konuların cevaplarının
Komisyon tutanaklarının TBMM “web” sayfasında yayınlanmasından itibaren on beş gün içinde
Komisyon Başkanlığına iletilebileceğine ilişkin açıklamada bulundu.
Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından saat 13.42’de toplantıya son
verildi.
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1 Kasım 2018 Perşembe
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 11.07
BAŞKAN: Mustafa SAVAŞ (Aydın)
BAŞKAN VEKİLİ: Nevzat ŞATIROĞLU (İstanbul)
SÖZCÜ: Mevlüt KARAKAYA (Ankara)
KÂTİP: Yavuz SUBAŞI (Balıkesir)
BAŞKAN – Komisyonumuzun değerli üyeleri, Sayıştay Başkanlığımızın ve kurumlarımızın
değerli temsilcileri; hepiniz hoş geldiniz.
27’nci Yasama Dönemi İkinci Yasama Yılının 6’ncı Birleşimini açıyorum.
Bugünkü gündemimizde TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ ile İstanbul
Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice
hesaplarının görüşmeleri yer almaktadır.
II.-KONU
A)GÖRÜŞMELER
1.- TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’nin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço
ve netice hesaplarının görüşmeleri
BAŞKAN - Toplantımıza TÜRKSAT Genel Müdürlüğünün 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve
netice hesaplarının görüşmeleriyle başlıyoruz.
Evet, TÜRKSAT bizim için önemli, ülkemiz için, vatanımız için, milletimiz için çok önemli.
15 Temmuz gecesinde o hain darbe girişiminde millî irademizin, Gazi Meclisimizin hedef alındığı o
anda TÜRKSAT da bombalarla hedef alındı. Tüm televizyonlarımızın yayınları kesilmek istendi. O
mücadelede, istiklal ve istikbalimizi koruma uğruna TÜRKSAT çalışanları Ahmet Özsoy ve Ali Karslı
şehit oldular. O gece TÜRKSAT çalışanlarımız Ferhat Derecik, Muhammed Emin Sergili, Bilal Davut
Hasetçi ve Halil Ersoy gazi oldular.
Bu vesileyle, vatan savunması uğruna canlarını korkusuzca feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle
ve minnetle, gazilerimizi de şükranla anıyorum.
Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızdan başlamak üzere toplantımıza katılan temsilcilerimizin
kendilerini Komisyonumuza tanıtmalarını rica ediyorum.
(Kurum temsilcileri kendilerini tanıttı)
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Şimdi sunumunu yapması için sözü ben Sayın Genel Müdürüme veriyorum.
Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
TÜRKSAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI VECDİ GÖNÜL – Müsaade ederseniz, önce ben
birkaç kelimeyle takdimde bulunayım, sonra Genel Müdürümüz brifing şeklinde size arzda bulunacak.
BAŞKAN – Buyurun.
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TÜRKSAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI VECDİ GÖNÜL – Bu takdimimi özellikle yapmak
istedim çünkü bazı milletvekillerimiz konuya yabancı olabilir. Onların milletvekillikleri de hayırlı olsun
diyorum. Konuyu benden iyi bilen milletvekillerimiz de olabilir. Ama TÜRKSAT, Türkiye’nin tek uydu
haberleşme şirketi olduğu için biraz derinden bilgi vermek istiyorum çok genel, kaba hatlarıyla.
TÜRKSAT 2004 yılında 5189 sayılı Kanun’la kuruldu. Sermayesinin tamamı hazinenin ancak
kuruluş kanununda genel kurulu ve yetkileri Ulaştırma Bakanlığına devredilmiştir.
Teşkilat olarak genel kurul, yönetim kurulu ve genel müdürlük olarak teşkilatlanmıştır.
Sermayemiz 2 milyar 130 milyon, personel sayımız ise 1.043 civarındadır.
Şirket olarak 500 şirketten 186’ncı sıradayız. Bilişim şirketleri arasındaysa 18’inci sıradayız.
2017 yılında diğer kamu sermayeli kurumlarla beraber vakfa devredilmiş olduk.
Yapıyı arz ettim, fonksiyon itibarıyla 3 temel fonksiyonumuz var. Uydu haberleşmesi, bilişim ve
e-devlet ve kablo TV.
Uydu haberleşmesinden başlayacak olursak, şimdiye kadar Türkiye 7 haberleşme uydusu fırlatmış,
bunlar görevlerini yapmışlar, şu anda 3 uydumuz var. Ve bizden evvel çok isabetli kararlarla uydu
sistemlerinde 31 doğu, 42 doğu ve 50 doğu uydu yörüngeleri Türkiye’nin mülkiyetine alınmış ve bunlar
üzerinde hak tesis edilmiştir. Bu kadar ileriyi gören görevlileri doğrusu burada şükranla yâd ediyorum.
Konuyu benden iyi bilenler de olabilir demekle beraber bir hususu vurgulamak istiyorum. Uydular
bugün için ikiye ayrılıyorlar: Gözlem uyduları, haberleşme uyduları. Gözlem uyduları genellikle
dünyadan 8 bin kilometre uzaklıkta ve kendi tespit edilen yörüngesine göre iki saatte bir dünyayı
turlayan veya benzer zamanlarda uydulardır. Bunlar gözlem uyduları. Haberleşme uyduları, 36 bin
kilometre yani şöyle arz edeyim: Bir uçak 8 kilometre, 12 kilometre, gözlem uydusu 8 bin kilometre,
haberleşme uydusu ise 36 bin kilometrede. 36 bin kilometrede olunca dünyayı turlamaz sabit olarak
dünya ile şey arasında yer çekimi sebebiyle diğer çekim merkezleri arasında sabit olarak döner.
Zamanımızda uydu fonksiyonları çok yüksek seviyelere ulaşmıştır. Bunlardan en önemlisi, tespit
ve cruise füzelerinin kullanılarak kilometrelerce, yüzlerce, binlerce kilometre uzaklıktan hedeflerin
vurulabilmesidir. Bu bakımdan, Türkiye, vaktiyle yola çıkarak bu mesafeyi almış olmasından dolayı
iyi bir noktadadır.
Bugün uydu sistemimizden 437 televizyon, 138 radyo istifade etmektedir. Hâlen kullandığımız
3A, 4A, 4B’nin yanında 2 uydu ihalemiz var; 5A ve 5B. Bunlar belli bir aşamaya kadar geldiler ve
ümit ediyoruz ki 2020, 2021 yıllarında en fazla 2022’de hizmete girmiş olsunlar. Bunun yanında, 6A
uydusunun tamamen yerli yapım olarak inşası devam etmektedir.
İkinci fonksiyonumuz, bilişim ve e-devlet. E-devlet bugün 473 kurum ve 40 milyonun üzerinde
kullanıcısıyla ülkeye hizmet vermektedir.
KabloTV’ye gelince, burada da 200 adet kanalın halka ulaşmasında, 4,3 milyon insana ulaşmasında
hizmet vermekteyiz. Uyduyla verdiğimiz hizmet 3 milyar insana ulaşmakta, KabloTV tabii çok daha
sınırlı olmaktadır.
Ben de, zatıalinizin ifade ettiği gibi, sözlerimi TÜRKSAT’ın 15 Temmuz gecesi gerçekten darbe
girişiminde bulunanların yayınlarını kesmekle ve ülkemiz liderlerinin yayınlarını ölüm pahasına
yapmakla yaptığı büyük hizmeti ve isimlerini zikrettiğiniz şehitlerimizi ve gazilerimizi, bunun
yanında, o gece üç saat kadar gerçekten adam adama mücadele ederek gelen eşkıyaya imkân vermeyen
kadromuzu şükranla yad ederek sözlerimi tamamlamak istiyor, hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım.
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Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN – Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi
Teşebbüsleri Üst Komisyonunun Saygıdeğer Başkanı, Başkanlık Divanı üyeleri, kıymetli üyeler,
Sayıştay Başkanlığının, Maliye ve Hazine Bakanlığının ve Bakanlığımızın değerli temsilcileri, sevgili
basın mensupları; sözlerime başlamadan önce şahsım ve TÜRKSAT Anonim Şirketi adına saygılarımı
sunuyorum.
Şirketimizin 2015-2016 yıllarına ait denetim raporlarının görüşülmesiyle ilgili olarak bugün
burada bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sunumumda şirketimiz hakkında bilgiler sunduktan sonra,
faaliyet alanlarımız olan uydu, kablo ve bilişim sektörlerimize ilişkin değerlendirmelerde bulunmak
istiyorum.
Sayın Başkanım, TÜRKSAT 2004 yılının Temmuz ayında kurulmuştur. 2005 yılında yeni uydu
temini ve uydu teknolojilerinde uzman iş gücü yetiştirilmesi görevleri ve kablo altyapısının işletilmesi
sorumluluklarımız arasına girmiştir. 2006 yılında e-Devlet Kapısı’nın hizmete açılması ve işletilmesi,
2008 yılında ise 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında bilişim hizmetleri görev
tanımlarımıza dâhil edilmiştir. TÜRKSAT Anonim Şirketinin sermayesi 2 milyar 130 milyon TL
olup yönetimi, denetimi ve oy hakkı kuruluş kanunu gereği Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca
yürütülmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu adına denetimimiz Sayıştay Başkanlığı
tarafından yapılmakta olup mali tablolarımız ayrıca yeminli mali müşavir ve Türk Ticaret Kanunu
çerçevesinde bağımsız denetime tabi olmamamıza rağmen bir uluslararası bağımsız denetim şirketi
tarafından denetlenmektedir.
Değerli üyeler, TÜRKSAT, uydu operatörlüğü, kablo yayıncılığı ve bilişim alanlarında yalnızca
Türkiye’nin değil, bölgenin de lider şirketleri arasında yer almak üzere hizmet veren ve projeler
gerçekleştiren bir şirkettir. Bilgi ve iletişim teknolojileriyle uydu ve kablo ağı üzerinden hizmetler
vermek ve bu kapsamda sosyal sorumluluk bilinciyle ülkemizin teknolojik değişim ve gelişimine
öncülük etmek misyonumuzdur.
Sayın Komisyon üyeleri, şirket organizasyon yapısı 4 genel müdür yardımcılığı, hukuk müşavirliği,
teftiş kurulu başkanlığı, 32 direktörlük ve 22 il müdürlüğünden oluşmaktadır. Şirketimizde 408’i
mühendis, toplam 1.043 çalışanımız bulunmaktadır. Yaş ortalaması 38 olan personelimizin yüzde 81’i
lisans ve lisans üstü eğitime sahiptir.
Bir anonim şirket olarak faaliyetlerini sürdüren TÜRKSAT, kârlılığı, verimliliği, sürdürülebilirliği
ve katma değerli ürünler üretmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, yıldan yıla büyüyen şirketimiz net
satışlarını 2017 yılı itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 32 artırarak yıllık 1,2 milyar TL’nin üzerine
çıkarmıştır. Böylece TÜRKSAT milyar TL ciro üreten şirketler ligine yükselmiştir. 2018 yılında
bu rakamı 1,5 milyarın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bizim için en önemli finansal performans
göstergesi olan faaliyet, vergi ve amortisman öncesi kârımızı 2017 yılında yüzde 38 büyüterek 392
milyon TL’ye, FAVÖK marjını ise 2 puan artırarak yüzde 32’ye yükseltmiş bulunuyoruz.
TÜRKSAT’ın faaliyet gelirlerinin yüzde 38’i kablo, yüzde 36’sı uydu ve yüzde 26’sı ise bilişim
hizmetlerinden oluşmaktadır. 2017 yılında uydu gelirlerimiz bir önceki yıla göre yüzde 10, kablo
gelirlerimiz yüzde 20, bilişim gelirlerimiz ise yüzde 116 artış göstermiştir. TÜRKSAT faaliyet gösterdiği
alanlarda ülkemize katkı sağlayacak önemli yatırımlar gerçekleştirmektedir. Şirketimizin kurulduğu
günden bugüne uydu hizmetlerinde TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A ve TÜRKSAT 4B uyduları, kablo
hizmetlerinde altyapı genişletme ve yükseltmeleri, bilişim alanında donanım ve sistem yatırımlarıyla
bugünkü değeri 5,3 milyar TL’yi bulan tutarda yatırım gerçekleşmesi bulunmaktadır.
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Çeşitli organizasyonlar tarafından layık görüldüğümüz ödüller bizleri şirketimiz ve ülkemiz adına
gururlandırmaktadır. Bu kapsamda, 2017 yılı sonuçlarına göre ilk 500 bilişim şirketini seçen “Bilişim
500” organizasyonu tarafından son üç yılın en iyi performansı ve “şikâyetvar” organizasyonunda en
iyi on-line şikâyet yönetimi kategorilerinde 1’incilik aldık. “Fortune 500” değerlendirmesinde ise satış
gelirlerine göre Türkiye’nin 186’ncı büyük şirketi olduk.
Sayın Başkan, değerli üyeler; faaliyet alanlarımıza ilişkin bilgilendirmeye geçiyorum. Ana faaliyet
alanlarımızdan biri olan uydu hizmetlerini, TV yayıncılığı, veri iletimi ve Teleport Uplink hizmetleri
kapsamında yürütüyoruz. Hâlihazırda 2 farklı yörünge üzerinde toplam 3 haberleşme uydusuyla,
TÜRKSAT 3A, 4A ve 4B, faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 3 milyarlık nüfusuyla 118 ülkeyi kapsayan
bir alana sinyallerimizi gönderebiliyoruz. 2018 Ekim ayı itibarıyla haberleşme uydularımızda test
yayınına başladığımız TÜRKSAT 8K’yla birlikte 1 adet 4K, 145 adet HD, toplam 438 televizyon kanalı
bulunmaktadır. Bunların 101 tanesi yurt dışından yayın yapmaktadır.
Katma değerli uydu hizmetlerimiz kapsamında küçük çaplı veri terminali hizmetleri sunuyoruz.
Ağırlıklı olarak karasal altyapının ulaşamadığı bölgelerdeki köy okulları olmak üzere, Dışişleri
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TİKA, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri, AFAD, Türk Silahlı Kuvvetleri,
Türkiye Kızılay Derneği gibi toplam 55 kamu ve özel sektör kuruluşuna 4.725 terminal üzerinden uydu
aracılığıyla internet hizmeti sağlıyoruz. Ayrıca, Ankara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti “uplink”
merkezlerimizden 146 adet televizyon, 35 radyo ve 8 uydu alıcısı güncelleme verisiyle ihtiyaç duyulan
kuruluşlara “uplink” hizmeti veriyoruz.
Kıymetli katılımcılar, Türkiye’nin Asya, Avrupa ve Afrika’nın ortasında yer alan önemli jeopolitik
konumunun uzaydaki karşılığı olan uydu yörünge hatlarının işletilmesi TÜRKSAT’ın görev ve
sorumluluk alanı içerisinde yer almaktadır. Bu kapsamda, 3 haberleşme uydusunu başarıyla devreye
almış ve devamlılığını sağlamak üzere yeni uydu projelerini başlatmış bulunmaktayız. Uzayda
uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye’nin üretim çalışmaları devam eden 5A, TÜRKSAT 5B,
TÜRKSAT 6A haberleşme uydularını kullanmaya başlamasıyla aktif haberleşme uydu sayısını 6’ya
yükseltmiş olacağız. Yeni uydu projelerimizden TÜRKSAT 5A haberleşme uydusuyla 31 derece
doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımızın korunması hedefleniyor. Ayrıca, TÜRKSAT
5A haberleşme uydusu bu yörüngede işletilecek ilk TÜRKSAT uydusu olmasıyla ayrı bir öneme
sahip. TÜRKSAT 5B uydusuyla 42 derece doğu yörüngesinde bulunan uydularımızın yedekliliğinin
sağlanması ve Ka-Bant hizmetimizin verilmesi hedeflenmektedir. TÜRKSAT 5A ve 5B uydularımızla
yeni Ku-Bant kullanan ilk 5 ülke arasına gireceğiz dünya üzerinde. Kasım 2017’de sözleşmesi imzalanan
uydularımızın ön tasarım gözden geçirme fazları tamamlanmıştır. Yeni uydu projelerimizin ilerlemesi
TÜRKSAT 5A’nın 2020, TÜRKSAT 5B’nin 2021 yılında uzaya gönderilme takvimine uygun şekilde
devam etmektedir.
Değerli üyeler, bilindiği üzere son yıllarda üzerinde en çok durulan konulardan biri de millîleştirme
projeleridir. Başta savunma sanayisi olmak üzere, birçok farklı alanda yerli teknolojilerin üretimini bir
politika olarak benimsiyoruz. Bu politika doğrultusunda TÜRKSAT 6A Haberleşme Uydusu Projesi’nin
sözleşmesi 15 Aralık 2014 tarihinde imzalanmıştır. TÜRKSAT 6A Yerli Haberleşme Uydu Projesi’nde
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile TÜRKSAT müşteri, TÜBİTAK uzay proje yöneticisi, TAİ,
ASELSAN ve CTECH ise yüklenici kurumlar olarak yer almaktadır. Ankara’daki Uzay Sistemleri
Entegrasyon ve Test Merkezinde yapımı devam eden TÜRKSAT 6A’nın 2020 yılında tamamlanmasını,
2021 yılında uzaya gönderilmesini planlıyoruz. TÜRKSAT 6A’nın üretilmesiyle dünyada haberleşme
uydusu üretebilen 10 ülke arasına girmiş olacağız.
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Yaptığımız işlerde iş sürekliliği ve istikrarını sağlamak adına yedeklilik sistemlerinin kurulmasına
yönelik çalışmalarımız devam ediyor. E-Devlet Kapısı sistem yedeklemesi için Macunköy’deki
yerleşkemizde, uydu sistemleri yedekliliği için ise Kahramankazan ilçesindeki Uzay ve Havacılık
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda, yer seçimi
safhası büyük oranda tamamlanmış olup donanım tedarikine başlanmıştır. Yürüttüğümüz AR-GE
çalışmaları kapsamında kara, hava, deniz araçlarında kullanılabilen, patenti TÜRKSAT’a ait, yerli ve
millî, hareketli Ka- Bant anten sistemini geliştirdik. Uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak
amacıyla uyumluluk testlerini tamamladık. Kısa süre içerisinde askerî ve sivil projelerde kullanmaya
başlıyoruz. Bunun yanı sıra, Yüksek İrtifa Balon Projesi, Taşıyıcı Takip Sisteminin Geliştirilmesi
Projesi, TÜRKSAT Gözlemevi ve Uzay Cisimleri Takip ve Uyarı Sistemi Projesi gibi birçok AR-GE
projesi de yürütüyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda sosyal sorumluluk bilinciyle topluma fayda
sağlayabilmeyi de gözetliyoruz. Bu kapsamda “Girişimci Öğrenciler Akıllı Cihazlar Tasarlıyor” adlı
yarışma TÜRKSAT ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Artık bilinirliği her geçen gün artarak markalaşan
TÜRKSAT Model Uydu Yarışması’nın bu sene 3’üncüsünü düzenledik.
Sektörümüzdeki firmalarla çeşitli iş birliklerinde de bulunuyoruz. Bu kapsamda uydu sektöründeki
uluslararası şirketlerden bir tanesi olan INMARSAT ve Nijerya’nın uydu operatörü NigComsat
firmalarıyla stratejik ortaklıklar kurduk.
Yeni teknolojilere öncülük etmek amacıyla 2013 yılında TÜRKSAT haberleşme uydularından 4K
ultra HD televizyon yayını başlatmıştık. 2018 yılı Ekim ayı itibarıyla da ultra HD 8K test yayınını
TÜRKSAT 4B uydusu üzerinden vermeye başladık. Uydu projelerimizin hayat bulmasıyla birlikte,
TÜRKSAT’ın dünyada daha öne çıkan bir uydu operatörü olma vasfı kazandığını hep birlikte görmeyi
umuyoruz.
Değerli milletvekilleri, bir diğer görev alanımız olan KabloTV hizmetlerimiz hakkında
bilgilendirmede bulunmak istiyorum. KabloTV’de Türkiye genelinde 24 ilde 374 bin binada 4 milyon
haneye ulaşan kapasiteye sahip bir işletmeciyiz. Hedefimiz, tüm il merkezlerinde kablo altyapısını
kurmak ve iller arasında fiber bağlantı oluşturmak. Kablo Televizyon markasıyla televizyon, Kablonet
markasıyla 100 megabit per second’a kadar geniş bant internet, Kablo Ses markasıyla da sabit telefon
hizmetlerini abonelerimize ulaştırıyoruz. Kablo akıllı kutumuzla ise değişen müşteri ihtiyaçlarına
yönelik bir ürüne sahip olmayı planlıyoruz. Yaklaşık 1 milyon 239 bin analog, 1 milyon 73 bin sayısal
KabloTV, 895 bin Kablo Net, 565 bin sinema, 455 bin Kablo Ses abonesine hizmet sunuyoruz. Ayrıca,
pasif sabit elektronik haberleşme altyapısının kiralanmasına ilişkin protokolü imzalayan operatörler
arasındayız. Bu protokolle altyapı maliyetlerinin azaltılması, ülke kaynaklarının etkin ve verimli
kullanımı, altyapı kapsama alanının genişletilmesi gibi faydalar sağlanmış olacaktır. Bu kapsamda,
diğer operatörlerle toptan seviyede veri akış erişimi hususunda çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar
sonucunda atıl altyapımızın ekonomik potansiyeli harekete geçirilecektir.
Değerli milletvekilleri, bir diğer ana faaliyet alanımız bilişim. Bu alanda yetkin ve uzman bir
kadroyla ülkemizin e-dönüşümünü sağlamaya yönelik büyük bilişim projelerini gerçekleştiriyoruz.
Türkiye’nin en büyük bilişim projeleri arasında yer alan e-Devlet Kapısı’nı Bakanlığımız adına
işletiyoruz. Bugün 40 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcıya ulaşan e-devletle vatandaşlarımızı kamu
hizmetlerine yedi gün yirmi dört saat ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hâlihazırda 473 ayrı
kuruma ait 3.932 adet kamu hizmeti e-Devlet Kapısı’ndan sunulmaktadır. Tüm kamu hizmetlerinin
e-Devlet Kapısı üzerinden verilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. E-Devlet Kapısı’nda
2017 yılında aylık 120 milyon ortalama ile yıllık 1,5 milyar adet hizmet kullanımı gerçekleşmiştir. 2018
yılında ise bu sayıya eklenen yeni hizmetler ve yaygınlaşmanın etkisiyle aylık ortalama 200 milyonun
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üzerine çıkmıştır. E-Devlet Kapısı üzerinden vermiş olduğumuz 4A hizmet dökümü, mahkeme dosyası
sorgulama ve vergi borcu sorgulama hizmetleri vatandaşlarımızın en çok kullandığı hizmetler arasında
yer almaktadır. Rağbet gören yeni hizmetlerimiz ise alt-üst soy bilgisi sorgulama, imar barışı kaydı
sorgulama, veraset ilamı sorgulama ekranları gibi hizmetlerimiz bulunmaktadır. E-Devlet Kapısı’nı
mobil ortama da taşımaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. 2018 yılı Ekim ayı itibarıyla 1.833
hizmet mobil olarak vatandaşlarımızın erişimine açılmış bulunmaktadır. E-Devlet Kapısı kullanıcı
istatistiklerine bakıldığında yüzde 64 erkek kullanıcı, yüzde 36 kadın kullanıcı olduğu görülecektir.
Kullanıcıların yaş dağılımında ise 25-34 yaş aralığının yüzde 24’le en yüksek orana sahip olduğunu
görmekteyiz. Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen e-Devlet Gelişmişlik Endeksi’ne göre 53’üncü,
e-Katılımcılık Endeksi’ne göre 37’nci sırada yer almaktayız. Ülkemiz e-Devlet Gelişmişlik Endeksi’ne
göre iki yılda en hızlı gelişen ülkelerden biri olmuştur.
Değerli üyeler, aynı zamanda bütün bir ülkenin e-dönüşümünü sağlayacak e-KKTC projesini
de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hayata geçiriyoruz. Projede bugüne kadar yüzde 49 fiziki
gerçekleşme oranına ulaştık, yıl sonu itibarıyla yüzde 61 oranını bulmayı hedefliyoruz. Yine ÖSYM,
AFAD-AYDES Projesi, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi burada adını sayamadığımız 79 adet bilişim
projesi anahtar teslim yöntemiyle tarafımızdan gerçekleştirilmektedir.
Tamamı şirketimiz kaynaklarıyla geliştirilen Belgenet, elektronik belge yönetim sistemleri
alanında lider ürün hâline geldi. Hâlihazırda 64 kurumda 284 bini aşan kullanıcı Belgenet’i kullanıyor.
Bilişim hizmetleri kapsamında ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına iletişim merkezi, veri merkezi,
felaket kurtarma merkezi ve iş sürekliliği projeleri ve hizmetleri sunuyor, merkez ve uç noktalar
arasında güvenli ve kapalı devre iletişim altyapısı oluşturuyoruz.
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, toparlayalım.
TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN – Bitiriyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Tamam.
TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN – Tüm bunların yanında bilişim alanında çıkardığımız
TÜRKSAT Bulut Arşivnet ve Belgenet Bulut gibi ürünlerimizle hizmet çeşitliliğimizi artırıyoruz.
Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 2008 yılından bugüne dek coğrafi bilgi sistemleri alanında
da şirket olarak faaliyet gösteriyoruz. Hâlihazırda Türksat Globe markası altında gözlem uydularından
temin edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler işlenerek kamu kurumlarının ve özel sektör kuruluşlarının
hizmetine sunuluyor.
TÜRKSAT’ın kendi geliştirdiği Uzun Mesafe Gemi Tanıma ve İzleme Projesi, başta denizcilikle
ilgili genel müdürlüklerde, uluslararası ticaret firmalarında ve ilgili tüm bakanlıklarda aktif olarak
kullanılıyor. Bu sistem aracılığıyla Türk Bayraklı gemilerimizin konum bilgisi gönderim oranını yüzde
93 seviyesine çıkardık.
Sayın Başkanım, kıymetli Başkanlık Divan üyeleri, değerli milletvekilleri; şirketimiz faaliyetleri
hakkında kısa bir özet olarak sizlerle paylaştığım sunumumu başta Değerli Komisyon Başkanı ve
değerli üyeler olmak üzere, tüm hazıruna saygı ve selamlarımı sunarak sonlandırıyorum. Türkiye
Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu toplantısının hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyorum.
Teşekkür ederim.
Arz ederim.
BAŞKAN – Biz teşekkür ediyoruz Sayın Genel Müdürüm.
Şimdi önerilerin görüşmelerine başlıyoruz.
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Kurumun 2015 yılında…
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Başkanım, pardon, sunumla ilgili bir nokta var da açıklık
getirilmesi gereken. Onu sorabilir miyim?
BAŞKAN – Daha sonra olur mu Sayın Yavuzyılmaz?
ATİLA SERTEL (İzmir) – Geçmesin, sunum bitiyor ama.
BAŞKAN – Peki, buyurun.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Sayın Başkanım, Sayın Valim, Bakanım, Sayın
TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri; Komisyonumuza hoş geldiniz.
Bir nokta var sunumda ifade ettiğiniz. “Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu adına
denetimimiz Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmakta olup mali tablolarımız, ayrıca yeminli mali
müşavir ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde bağımsız denetime tabi olmamamıza rağmen bir
uluslararası bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmektedir.” şeklinde sunumunuzda bir ifade var.
Bir önceki Komisyon tutanağında aynı noktadaki sunumunuzdaki kısmı okumak istiyorum, neredeyse
bire bir aynı, sadece bir kısım çıkarılmış, o konuyla ilgili soracağım. Bir önceki Komisyon tutanağındaki
sunumunuz şu şekilde: “Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu adına denetimimiz Sayıştay
Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde bağımsız denetime tabi
olmamamıza rağmen uluslararası bağımsız denetim şirketi olan Price Waterhouse Coopers tarafından
mali tablolarımız denetlenmektedir.” TÜRKSAT’ın stratejik öneminin farkındayız. Bu bağlamda bu
uluslararası firmanın menşesini söylerken üzerinden atladığınız için özellikle sormak istiyorum. Aynı
zamanda SPK’dan aldığı idari cezalar var, Amerika’da da aldığı çeşitli cezalar var. Mevzuata aykırı
olarak bir firmanın mal varlığının azaltılmasıyla ilişkili olduğu tespit edilmiş, 269.500 lira idari para
cezası almış bu denetim firması, yabancı menşeli. Kalite kontrol denetimindeki eksiklikler ve mevzuata
aykırılıklar dolayısıyla 280 bin TL ceza almış, aynı zamanda Amerika’da da 5 milyon dolar ceza almış.
Bu bağlamda SPK’nın cezaları var, bir yabancı menşe söz konusu. Şöyle ifade etmek istiyorum:
Sayın Cumhurbaşkanı yabancı kuruluşların denetimiyle ilgili olarak “Türkiye’yi yeniden uluslararası
kuruluşların denetimine sokmayız. Bu can bu tende oldukça hiç kimse Türkiye’yi yeniden uluslararası
kuruluşların denetimine sokamaz.” dedi ve şu şekilde devam ediyor: “Tüm arkadaşlarımıza söyledim,
‘Bunlardan fikrî danışmanlık bile almayacaksınız.’ dedim. Gerek yok, biz bize yeteriz.” dedi. Bu
bağlamda bu firmayla hâlâ TÜRKSAT çalışmaya devam ediyor mu? Aynı zamanda firmanın menşesi
hakkında sizden bilgi talep ediyorum. Sunumda üzerinden atladığınız için özellikle belirtme ihtiyacı
duydum.
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, yazılı olarak da verebilirsiniz.
TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN – Sayın Vekilim, müsaade ederseniz biz bunu yazılı
olarak vereceğiz. Bu hassasiyetleri bizler de taşıyoruz. Bu hassasiyetlere yönelik de hassasiyetlerimizi
uygulamalarımıza yansıtacağız Sayın Vekilim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Bir cümleyle kapatıyorum.
Çünkü mali bir denetim olsa dahi firmanın stratejik satın alımlarının takip edilerek ilerleyen
kısımlarda da belki üzerinde duracağımız ulusal plan ve stratejinin analizi bağlamında da o firmaya bu
doneler aktarılmış oluyor. Bunu ayrıca belirtmek istedim.
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TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN – Sayın Vekilim, arz ettiğim şekilde, önümüzdeki
dönemde ve bundan sonraki bütün faaliyetlerimizde bu hassasiyetleri göz önünde bulundurarak hareket
tarzımızı o şekilde belirleyeceğiz. Müsaade ederseniz de sorunuza yazılı olarak cevap vermek istiyoruz.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Menşesi hakkında bir bilgi verirseniz, onu bir…
BAŞKAN – Yazılı olarak Sayın Genel Müdürüm, yazılı olarak. Hızlı bir şekilde geçmemiz lazım
önerileri.
Buyurun Sayın Karakaya, son olarak size söz veriyorum.
MEVLÜT KARAKAYA (Ankara) – Çok teşekkür ediyorum.
Raporda bağımsız denetime tabi tutulmuş mali tablolar bize verilen raporda yok ya da ben
göremedim yine. Geçen dönem de yoktu, sonradan gönderildi. Bu mevcut Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliği’ne göre hazırlanan finansal raporlarla bunun karşılaştırılması, farklardan da bir sonuca
gidilmesi açısından önemli. Ben eğer mümkünse onu tekrar istiyorum.
Bir de bağımsız denetim şirketleriyle ilgili şunu ifade edeyim: Bağımsız denetim şirketlerinin
genellikle çalışma usul ve biçimleri şöyledir: Yani “franchise” tarzındadır, isim hakkı alınır. Dolayısıyla
burada denetimi yapan firmalar yine yerli kişiler tarafından yani bir bağımsız denetim şirketidir ama
aynı zamanda yabancı, uluslararası düzeyde kabul görmüş, akredite olmuş bu tarz büyük firmaların
temsilini alarak yine yerelde yapılan denetimlerdir. Bunu ben biraz akademik bilgi olarak da vermek
istedim, bununla birlikte, söz almışken.
Çok teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Karakaya.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Sayın Vekilim, dünyayı böyle yönetiyorlar işte, bu yolla
yönetiyorlar.
MEVLÜT KARAKAYA (Ankara) – Bunun çok farklı yönlerden ben izahını yapabilirim. O zaman
hiç uluslararası bir şeye girmememiz lazım, uluslararası finansal raporları, standartları uygulamamamız
lazım yani birçok şeyden vazgeçmemiz lazım, hatta kapatalım bile.
BAŞKAN – Karşılıklı konuşmayalım lütfen.
Teşekkür ediyorum Sayın Karakaya.
Şimdi önerilerin görüşmelerine başlıyoruz.
Kurumun 2015 yılında 3 önerisi, 2016 yılında 3 önerisi bulunmaktadır.
2015 yılının 1 no.lu önerisi ile 2016 yılının 1 no.lu önerisi aynı mahiyette olup bu sebeple bu
öneriler birlikte görüşülecektir.
Şimdi 2015 yılının 1 no.lu önerisiyle aynı mahiyette olan 2016 yılına ait 1 no.lu önerisini
okutuyorum.
Buyurun.
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 1: Ülkedeki haberleşme altyapısının en önemli bileşenlerinden
biri olan TÜRKSAT uydularına ait yer kontrol istasyonlarına coğrafi yedeklik sağlamak üzere başlatılan
çalışmaların bir an önce sonuçlandırılması.
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, buyurun.
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TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN – Sayın Başkanım, bu konuyla ilgili çalışmalarımızı
başlattık. Yönetim Kurulumuzdan yer tahsisine yönelik olarak Yönetim Kurulu kararımızı aldık. Yer
tahsisi, biraz önce arz ettiğim şekilde, Kahramankazan ilçesinde bulunan Ankara Uzay ve Havacılık
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 14 bin metrekarelik arsanın alınması şeklinde gerçekleşti.
Donanım tedarikine de başladık, gerekli çalışmalara devam ediyoruz.
BAŞKAN – Arsayı aldınız.
TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN – Aldık Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Peki.
Öneri üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok.
Sayıştayın öneriyle ilgili görüşünü alalım.
Buyurun.
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Sayın Başkanım, daha önce Konya’da yapılmasına karar verilen
yatırımdan vazgeçilerek Kahramankazan’da yapılmasına karar verilmiş. Yatırım gerçekleşinceye kadar
izlememizde kalmasının uygun olacağını düşünüyoruz efendim.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Önerinin izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul
edilmiştir.
Şimdi 2015 yılının 2 no.lu önerisini okutuyorum.
Buyurun.
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 2: Millî Eğitim Bakanlığıyla yapılan Vsat uydu hizmetleri teknik
bakımı sözleşmesinin feshedilmesi sebebiyle uydu cihazlarının bakımı yapılmadığında zayi olacağı da
göz önünde bulundurularak, ayrıca iki tarafın da devlet kuruluşu olması nedeniyle konunun yargıya
intikal etmeden çözümü için üst düzey yöneticiler nezdinde görüşülerek TÜRKSAT’ın hak edilmiş
alacağı olarak değerlendirilen 24 milyon 602 bin 145 TL’nin tahsil edilmesi yönünde girişimlere devam
edilmesi.
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, buyurun.
TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN – Sayın Başkanım, söz konusu miktar 31/7/2018
tarihinde şirketimiz hesaplarına geçmiştir.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm.
Öneri üzerinde söz almak isteyen üyemiz var mı? Yok.
Sayıştayın öneriyle ilgili görüşünü alalım.
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Sayın Başkanım, önerinin gereği yerine getirilmiş, amaç hasıl olmuş,
çıkarılabilir.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Önerinin gündemden çıkarılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…
Kabul edilmiştir.
Şimdi 2015 yılının 3 no.lu genel önerisini okutuyorum.
Buyurun.
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 3: Sayıştay raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de
yerine getirilmesi.
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BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, buyurun.
TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN – Sayın Başkanım, Sayıştay raporunda yer alan diğer
öneri ve tavsiyeler değerlendirilmiş olup gereği yerine getirilmektedir.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, diğer öneri ve tavsiyelerden görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı?
Buyurun Sayın Vekilim.
SEVDA ERDAN KILIÇ (İzmir) – Teşekkür ederim Başkanım.
Havadan ve karadan iletişimimizi sağlayan gazi TÜRKSAT’ın değerli bürokratları ve Sayın
Bakanım, Gazi Meclisimize hoş geldiniz.
2015 ve 2016 yılı diğer önerilerinde 4’üncü sırada aynı konu yer almakta. TÜRK TELEKOM
AŞ’yle yaşanan frekans kullanımına ilişkin anlaşmazlık konusunda biraz açıklama talep ediyoruz. Bu,
teknik bir konu. Anlaşmazlığın parasal boyutu ne kadardır? Sayıştay raporunun ilgili kısmında şu tespit
yer almakta: “TÜRK TELEKOM’un bağlı şirketi olan Aycell GSM şirketine ait 2001, 2002 ve 2003
yılı denetim raporlarında, TÜRK TELEKOM’a ait 2003, 2004 yılları denetim raporlarında ve Türksat
AŞ’nin 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 diye devam eden denetim raporlarında açıkça belirtilen bu sorun,
TÜRKSAT uyduları için tahsis edilen 18 GHz bandındaki frekansların TÜRK TELEKOM tarafından
da RL sistemlerinde kullanılmaya devam edilmesinden kaynaklanmakta olup şirketin bu konuda gerekli
gayreti göstermemesi ve hukuki yollara başvurmaktan imtina etmesi üzerine denetim raporlarında
sürekli olarak yinelenmek durumunda kalınmış, nihayetinde şirket sorunun hukuken çözümü için
girişim başlatmak zorunda kalmıştır.” denmektedir. Özetle, Sayıştay bu konuda ısrar etmese TÜRKSAT
bu işin peşine düşmeyecekmiş gibi görünüyor raporda. TÜRK TELEKOM’dan frekans kullanımları
karşılığında kiraların talep edilmesi ve konunun mahkemeye taşınmasında gecikmeler ve noksanlıklar
olduğuna dair Sayıştay ayrıca raporda da işaret etmektedir. Ben ayrıca bir hukukçu olarak da bu dava
dosyasının tam örneğini, en kısa sürede, incelemek üzere, TÜRKSAT yönetiminden dava dosyasının bir
örneğinin Komisyon üyelerine iletmesini rica ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Erdan Kılıç.
Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN – Sayın Başkanım, sayın vekilimizin ifade ettiği
husus konusunda TÜRKSAT olarak biz mahkemeye taşıdık konuyu. Bu konuyla ilgili gerekli süreçler
takip edildi. 2 farklı bilirkişiden TÜRKSAT’ın bu konuda hakkı bulunmadığı noktasında karar verildi.
Dolayısıyla da mahkeme bizim aleyhimize karar verdi. Biz tekrar Yargıtaya başvurduk, Yargıtaya itiraz
ettik, Yargıtay da itirazımızı kabul etmedi ama biz yine bir üst mahkemeye daha taşımak için gerekli
süreçlere devam ediyoruz.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm.
Buyurun Sayın Kara.
ESİN KARA (Konya) – Sayın Bakanım, Sayın Genel Müdürüm; hoş geldiniz Komisyonumuza.
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Benim sorum 2015 ve 2016’da “Diğer öneriler” bölümünde yine mevcut ortak bir sorun var.
Sayım tesellüm noksanları bulunmakta. 2015 yılı için 11 milyon 48 bin 90; 2016 için 9 milyon 883 bin
197 lira. Sayım tesellüm noksanları muhasebede sebebi bulunamayan kayıtların alındığı, araştırıldığı
ve dönem sonuna devreden tutarlardır. Bu tutarların nedenleri, kaynakları, sorunun nedenleri tek tek
tespit edilebildi mi? Ben, cevap bölümünüzde bununla ilgili on-line önlemlerin alındığına, stokların
kontrol altına alındığına, sürekli envanter yönetiminin düzgün bir şekilde kullanıldığına dair önlemler
alındığını gördüm ama geçmişe yönelik yani 2015 ve 2016 yıllarına ait bu sorunların 2017 ve 2018’de
herhangi bir sebep ve sonuç ilişkisi bulundu mu? Onu merak ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kara.
Buyurun Sayın Genel Müdür.
TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN – Sayın Vekilim, konuyla ilgili bir komisyon kurduk,
komisyon çalışmalarını tamamladı. Biz aradaki farkın sebebini bulduk. 2010 yılından kaynaklanan
muhasebe kayıtları ile yazılım sistemi arasında girdi ve çıktı konusunda bir tutarsızlık vardı. Bununla
ilgili komisyon gereklerini yerine getirdi, bu tutarsızlığı giderdi; bir daha olmaması için yazılımda gerekli
güncellemeleri yaptı. Biz yine geçen sene içerisinde kaynak yönetimini daha doğru yapabilmemiz için
bir kaynak yönetim sistemimizi de süreçlerimizin içerisine dâhil ettik. Bu kapsamda envanterlerimizi
üç ayda bir de sayarak böyle bir açığın olmaması veya önceden tespit edilmesi, sebeplerinin bulunması
noktasında da şirket olarak gerekli tedbirleri aldık. Bu süreçlerimizi takip etmeye devam ediyoruz.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Genel Müdürüm.
Buyurun Sayın Çelik.
KEMAL ÇELİK (Antalya) – Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Genel
Müdürüm; hepiniz hoş geldiniz.
Ben özellikle Sayın Valime saygılarımı sunuyorum. Ben ilk kaymakamlık stajıma Sayın Valim
Ankara Valisiydi, orada başladım. Bugün kendilerini görmekten dolayı da son derece mutluyum. Ayrıca
böyle bir kurumun başında olması Türkiye açısından bir şanstır. Onu da belirtmek istiyorum. Çok
heyecanlıyım Sayın Valimi gördüğüm için.
Tabii, TÜRKSAT, gerçekten Türkiye’mizin yüz akı bir kuruluşumuz oldu. Tabii Türkiye’nin küresel
bir güç olmasında TÜRKSAT’ın önemi çok büyük 6A uydusunu yerli bir yapım olarak üretmemiz
son derece önemli. Tebrik ediyorum. Bu hâle gelmemiz çok önemli. 3 milyar nüfusa hitap ediyoruz,
118 ülkeye hitap ediyoruz. Bunları artık daha fazla dile getirmemiz lazım. Yani Türkiye’nin geldiği
mesafeyi vatandaşımız da çok iyi bilmiyorum. Uzayda uydu sahibi olan 30 ülkeden biri hâline gelmişiz.
Bunu öğrenmekten son derece mutluyum. E-devletten vatandaşımız gerçekten çok iyi faydalanıyor.
Bu çok önemli, modern bir ülke olmamızda önemli. Bu bakımdan ben, TÜRKSAT’ın tüm yönetimini
tebrik ediyorum yani geçmiş yönetimler dâhil hepsini tebrik ediyorum, değerli bürokratlarımız tebrik
ediyorum.
Ama şunu bir öğrenmek istiyorum: Bizim yazılım durumumuz nedir? Tabii sadece bu TÜRKSAT’la
olmuyor ama yerli yazılım konusunda ne mesafedeyiz? Bizim en büyük başarımız da inşallah bu yazılım
konusunda olacak. Yani Türkiye’de bir yazılım seferberliği nasıl başlatırız? Hindistan’da, Pakistan’da
çok önde olan bu durumda inşallah Türkiye yazılım sektöründe de yine devler liginde, küresel ligde
yer alabilecek mi? Belki tamamen sizin gündeminizde olmayabilir, alanınızda olmayabilir ama bunu
öğrenmek istiyorum.
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Çok teşekkür ederim, sağ olun. Başarılar diliyorum.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Sayın Bakanım, genele ilişkin konuşuyor, biz konuşunca susturuyorsunuz
da…
KEMAL ÇELİK (Antalya) – Benim bitmedi.
BAŞKAN – Sayın Çelik, Sayın Sertel diyor ki: “Geneli üzerinde biz konuşurken susturuyorsunuz,
sayın vekilim konuşuyor, hiç konuşmasını kesmiyorsunuz.” Ben zaten cevap bölümünde Sayın Genel
Müdürüme, Sayın Çelik’in sorduklarını geneli üzerinde yanıtlayabilirsiniz diyecektim. Sayın Sertel
sözü aldı.
Sayın Çelik, buyurun devam edin.
KEMAL ÇELİK (Antalya) – Bugün yine mutlu olduğum bir husus var. Sayın Sertel ve CHP’li
arkadaşlarımız da bugün çok mutlu. Bu bakımdan hepimiz mutluyuz.
Teşekkür ederim, sağ olun.
BAŞKAN – Sayın Çelik, teşekkür ediyorum.
Sayın Genel Müdürüm, geneli üzerinde görüşmeler esnasında Sayın Çelik’in sormuş olduğu,
öğrenmek istediği konularla ilgili detaylı bilgi verebilirsiniz.
Buyurun Sayın Yavuzyılmaz.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – 2015 yılı Sayıştay Raporu içinde yer alan “Diğer öneriler
ve tavsiyeler” kısmındaki 1’inci maddede “Şirketimiz satın alma yönergesi tamamıyla güncellenmiştir.”
diyor. Bu noktada satın alma yönergenizi sizden talep ediyoruz. 3’üncü maddesinde sadece başını
okuyacağım: “Uydular üzerinden alınan görüntüler kullanılarak verilmekte olan coğrafi bilgi sistemi
hizmetinin…” diye devam ediyor. Bu noktada bunun yanıtında aynı şekilde “E-devlet stratejileri, bilgi
toplumu stratejileri ve eylem planlarıyla uyumlu bilginin mekânsal yönetimi kapsamında savunma,
güvenlik, istihbarat ve afet yönetimi sektörleri başta olmak üzere tarım, çevre, orman, maden, enerji,
ulaşım ve akıllı kentler gibi ticari amaçlı kullanım alanlarında coğrafi bilgi teknolojilerini kullanarak
önümüzdeki yıllarda ülkemizin bilim ve teknoloji alanında gelişim ve değişimine katkı sağlaması ve
yeni hizmetlerin geliştirilerek sürdürülmesi ve rakamsal değerlerinin artırılması hedeflenmektedir.”
diyor. Bu noktada istihbarat boyutu itibarıyla özellikle söylüyorum. Bu yabancı istihbaratın da özellikle
bu bilgilere ulaşmaya çalıştığı bir nokta. Siber güvenlik hizmetleri de TÜRKSAT veriyor. Bu bağlamda
belki de en güvenli kurumlarımızdan biri ama teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki bir adım geride
kalmak demek bütün bilgilerinizin birdenbire başka bir ele geçmesi anlamına da geliyor. Bu noktada
tabii kişinin, vatandaşlarımızın özel hayatlarının gizliliği söz konusu. Bu bağlamda sizler, bu coğrafi
bilgi sistemi hizmetlerini verirken, sunarken bunu geliştirirken vatandaşların da mutabakatını almak
gibi, o bilginin gizliliği esasına dayalı, kendisini ülke sınırlarımız içinde daha özgür hissetmelerini
sağlayacak, devletin belirli bir mesafede durmasını sağlayacak noktada yine bir mevzuat çalışması
yapıyor musunuz? Çünkü bu konu sadece Türkiye’de değil, önümüzdeki yıllarda kişilerin,
vatandaşların takip edilmesi, köleleştirilmesi, belirli bir noktaya kanalize edilmesi gibi büyük soru
işaretleri içeren bir konu. Küçük bir örnek vermek gerekirse eğer bu takip sistemi cep telefonlarının
her birine yüklenir, bu belirli bir bileklik, bant şeklinde de vücutta taşınabilir hâle getirilirse seçim
zamanlarında dahi o kişinin, o seçmenin bir şekilde gidip oy kullanıp kullanmadığını tespit edip oy
kullanmak mecburiyetinde bırakılma durumu bile doğabilir çünkü kullanıp kullanmamak da bir hak.
Bu bağlamadaki çalışmalarınızı sizden biraz daha açmanızı, detaylandırmanızı, aynı zamanda bir
mevzuat çalışmanızın olup olmadığını öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Yavuzyılmaz.
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TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN – Sayın Vekilim, yazılı olarak cevap vereceğim ama
sadece bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Bizim coğrafi bilgi sistemi uygulamalarımız insan takibi,
bir şeyin takibi şeklindeki bir kabiliyeti kapsamıyor. Zaten bizim çalıştığımız ölçekte insanın tespit
edilmesi gibi bir durum olamaz çünkü biz daha büyük ölçekte çalışıyoruz. Bu birincisi.
İkincisi de bu söylediğiniz istihbarati hassasiyetleri taşıyarak ilgili istihbarat kurumlarıyla beraber
çalışıyoruz. Biz zaten onların kontrolünde, denetiminde ve devletimizin verisini koruyacak şekilde
çalışıyoruz. O konuda haklı olarak söylediğiniz hassasiyetlerin aynısını biz de taşıyoruz efendim.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm.
Buyurun Sayın Sertel.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Ben, Sayın Başkan zorlayınca söz almak zorunda kaldım.
2015 yılı Sayıştay Raporu içinde yer alan “Diğer öneri ve tavsiyeler”in 1’inci maddesinde “Bu
şirketin sevk ve idaresinde birimler arası koordinasyon, kontrol gücünün sağlanması…” gibi devam
ediyor. Orada “Satın alma direktörlüğü oluşturmak suretiyle…” diyor. Yani “Şirketin satın alma
ihtiyacı dikkate alınarak…” diye cevap veriyorsunuz, “Satın alma işlemlerinin ihtisaslaşması…” falan
diye söylüyorsunuz. Ben ona ilişkin bir soru sormuştum. Yani toplam giderler içerisinde yüzde 80,5
oranıyla yer alan 669,3 milyon liralık hizmet üretim giderlerinde en yüksek meblağı 333,9 milyon
lirayla dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler oluşturuyor demiştim. Yani kurumun, hizmet maliyetinin
yarısını dışarıdan sağladığını söylemiştim alt komisyon çalışmaları sırasında. Yani bir de esas faaliyet
alanı hizmet üretmek olan şirket daha çok dışarıdan satın aldığı hizmetlerle ayakta duruyor. Bir nevi
aracı kuruma dönüştüğünü ifade etmiştim. Faaliyet gösterdiğiniz dört alandan ikisinde de sürekli
zarar ediyorsunuz. Bu zararı da söylemiştim. Siz bana yanıt verirken “İşte diğer özel sektöre de biz bu
konuda fayda sağlıyoruz, onların da kâr etmesine yol açıyoruz.” demiştiniz. Bu rakamların geçtiğimiz
bir iki yıl içerisinde artma ya da eksilme oranı nedir? Ben onları merak ettim, ona ilişkin bu maddedeki
görüşlerinizi almak isterim. Eğer artıyorsa özel sektör daha çok mu kâr edecek sizden yoksa siz mi daha
çok zarara yöneleceksiniz? Onu da bana beyan ederseniz memnun olurum. Şimdi söyleyebilirsiniz ya
da yazılı olarak da verebilirsiniz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Sertel.
TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN – Sayın Vekilim, müsaade ederseniz, eğer uygun
görürseniz biz buna yazılı cevap verelim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm.
Kurumun 2016 yılına ait 1 no.lu önerisini daha önce görüşmüştük.
Şimdi 2016 yılının 2 no.lu önerisini okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – 2- Türk Telekom AŞ tarafından Bakanlar Kurulu Kararları
gereğince yürütülmekte iken TÜRKSAT AŞ’ye geçen görevlerden kaynaklanan ve bütün girişimlere
rağmen tasfiye edilememesi sonucu 2016 yıl sonu itibarıyla 242.607.979 TL tutarına ulaşan Hazine
Müsteşarlığından alacaklar hakkındaki yasal düzenleme çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılması
hususunda ilgili merciler nezdinde başlatılan girişimlerin sürdürülmesi.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN – Sayın Başkanım, konuyla ilgili yasal bir
düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. Yasal düzenlemeyle ilgili gerekli altyapıyı biz hazırladık, bağlı
olduğumuz Bakanlığa ilettik, yüce Meclisimizin gündemine alınması için bekliyoruz Sayın Başkanım.
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BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm.
Öneri üzerinde söz almak isteyen üyemiz var mı?
Buyurun Sayın Vekilim.
SEVDA ERDAN KILIÇ (İzmir) – TÜRKSAT’ın hazineden söz konusu görev zararı alacağının tam
olarak muhteviyatı nedir ve bugün itibarıyla nasıl bir rakama ulaşılmıştır? Ayrıca bu kanun teklifinin
içeriğini de Komisyona sunmanızı rica ediyoruz ve bugüne kadar bu teklifin yasallaşmamasının nedeni
nedir ve bu alacaktan neden vazgeçilmektedir?
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kılıç.
TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN – Sayın Vekilim, müsaade ederseniz yazılı olarak biz
konuya cevap verelim.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm.
Sayıştayın öneriyle ilgili görüşünü alalım.
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Sayın Başkanım, kanun teklifi 2015’te verilmiş. Yıl 2018. Bu tekliften
sonra iki tane genel seçim atlattık. Meclise bu teklif sunulmuş mudur, sunulduysa kadük olmuş mudur,
hâlâ bu teklifin bir anlamı kalmış mıdır, hazine bu çalışmaların neresindedir? Bunlar dikkate alınarak
girişimlerin güncellenmesi, kanunlaşıncaya kadar da KİT Komisyonunun gündeminde kalması
gerektiğini düşünüyoruz.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
MEVLÜT KARAKAYA (Ankara) – Başkanım, bu konuda bir söz alabilir miyim?
BAŞKAN – Tabii, buyurun Sayın Karakaya.
MEVLÜT KARAKAYA (Ankara) – Efendim, bu görev zararı değil mi?
TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN – Görev zararı değil, bize devredilen bir borç bu. Yani
TÜRK TELEKOM’dan bize devredilen bir borç efendim. Görev zararı değil.
MEVLÜT KARAKAYA (Ankara) – Oradan, birleşme sırasında…
TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN – Evet. Yani TELEKOM’dan gelen, bize devredilen
bir borç, bizim alacağımız.
MEVLÜT KARAKAYA (Ankara) – Sayın Başkan, daha önce benzer bir konu, ben genel müdürken
başıma gelen bir konu, böyle bir yasanın çıkamayacağı konusunda bir geri dönüş söz konusu oldu
çünkü af kapsamına giriyordu. Yani sonuçta bir alacaktan vazgeçme, yani o alacağı ödeyecek olan her
ne kadar kamu kurumu da olsa yasaya ihtiyaç duyulduğuna göre bir vazgeçme olayı. Bence idari olarak
çözümü daha kolay olabilir diye düşünüyorum. Yani sonuçta hazinenin sahibi olduğu için, o yönde
girişimde bulunulmasının faydalı olacağına inanıyorum ben.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Karakaya.
İlgili bakanlık veya Hazine temsilcisi arkadaştan bu konuyla ilgili bir değerlendirme alalım.
Buyurun.
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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MUSTAFA AKARSLAN – Sayın
Başkanım, bu konuyla ilgili Hazine Müsteşarlığı ilişkili kuruluşumuz ve biz bir çalışma yaptık, bir
taslak hazırladık, mutabık olduk, Meclise kadar getirdik. O zamanki dönemin Başbakanlık Kanunlar ve
Kararlar Genel Müdürlüğüne sunduk. Meclis gündemine geldi. Seçim kararı alınmasıyla kanun kadük
kaldı. Şimdi de bu konuyla ilgili bakanlığımızın hukuk müşavirliği çalışmasına devam ediyor.
BAŞKAN – Tekrar bir hazırlık var yani…
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MUSTAFA AKARSLAN – Var efendim.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Sayıştayın bu konuyla ilgili görüşünü alalım, oylamaya geçelim.
Buyurun.
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – KİT Komisyonunun gündeminde kalması uygundur Başkanım,
kanunlaşıncaya kadar.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Önerinin gündemde kalmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul
edilmiştir.
Şimdi 2016 yılının 3 no.lu genel önerisini okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Sayıştay raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine
getirilmesi.
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, buyurun.
TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN – Öneri ve tavsiyeler değerlendirilmiş olup yerine
getirilecektir Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Diğer öneri ve tavsiyelerden görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı? Yok.
Önerilerin görüşmeleri tamamlanmıştır.
Şimdi geneli üzerinde görüşmelere geçiyoruz.
III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI
1.- Komisyon Başkanı Mustafa Savaş’ın, yazılı cevap verilmesi gereken konuların cevaplarının
Komisyon tutanaklarının TBMM “web” sayfasında yayınlanmasından itibaren on beş gün içinde
Komisyon Başkanlığına iletilebileceğine ilişkin açıklaması
BAŞKAN - Sayın Genel Müdürüm, sayın üyelerimizce sorulan sorulara yazılı olarak cevap
verilmesini gerektiren konularla ilgili cevaplarınızı, tutanakların Türkiye Büyük Millet Meclisi
“web” sayfasında yayınlanmasından itibaren on beş gün içerisinde bütün üyelerimize, Komisyon
Başkanlığımız aracılığıyla, iletebilirsiniz.
II.-KONU (Devam)
A)GÖRÜŞMELER (Devam)
1.- TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’nin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço
ve netice hesaplarının görüşmeleri (Devam)
BAŞKAN - Söz almak isteyen üyelerimize söz vermek istiyorum.

19

1 . 11 . 2018

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu
T: 6

O: 1

Buyurun Sayın Erdan Kılıç.
SEVDA ERDAN KILIÇ (İzmir) – Teşekkür ederim Başkanım.
Sayın Başkan, Komisyonumuzun değerli üyeleri, sayın milletvekili arkadaşlarım, değerli
bürokratlar; sizleri saygıyla selamlıyorum.
TÜRKSAT, bundan iki yıl önce gerçekleştirilen hain darbe girişiminin en önemli hedeflerinden
biriydi. Çok şükür ki bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı ve süreci doğrudan etkiledi.
Bu bağlamda, darbe girişimi sonucu yaşamını yitirenlere ben de buradan Allah’tan rahmet diliyor,
darbecilere karşı direnen TÜRKSAT çalışanlarına da gösterdikleri cesaretten dolayı çok teşekkür
ediyorum.
Tabii, burada önemli olan, 15 Temmuz öncesi neler oldu ve bu yapının TÜRKSAT’a nasıl sızdığıdır.
Hiç kuşkusuz bunun kaynağı TÜRKSAT’ın kuruluşu olan 2004 yılına kadar uzanmaktadır. Amacımız
bu ortamda tabii ki bunu tartışmak değil ancak geçmişte olanlar doğru bir tahlilden geçmezse gelecekte
de benzer sızmaların önüne geçmek mümkün olmayacaktır. Buna da ayrıca işaret etmek istiyorum.
Bu bağlamda, 15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişimi öncesinde ve sonrasında
TÜRKSAT’ta Fetullahçı terör örgütüyle ilgili nasıl bir süreç yaşandı? Bu yapının kuruluşunuzda tespit
edilen sızmaların boyutu nedir? Kaç personel hakkında FETÖ incelemesi yapıldı? Kaç personeliniz
ihraç edildi, kaçı yeniden göreve iade edildi? FETÖ yapılanmasına ilişkin olarak tutuklu, tutuksuz
yargılanan ve hüküm giymiş kişiler var mı? Bu ve benzeri tehditlerin önüne geçilmesi amacıyla bundan
sonrası için hangi önlemler alınmıştır? Bunları öğrenmek istiyoruz.
Değerli üyeler, TÜRKSAT amaç, kapsam ve hizmet bakımından hakikaten çok önemli bir şirket.
Uydu operatörlüğü, kablo yayıncılığı –siz de anlattınız Genel Müdürüm- bilişim gibi birçok alanda
faaliyet gösteriyor ve sürekli de -teknoloji olduğu için alanı- yenilenmek zorunda. Teknolojiyi takip
etmek de biliyoruz ki çok maliyetli bir iş. Gerekli altyapı ve beyin gücünüz yoksa dışa bağımlı ve
mahkûm olursunuz az önce bahsedildiği gibi. Bu doğrultuda, TÜRKSAT’ın faaliyetlerinin çoğunun
yabancı ortaklıklar ve iş birliği şeklinde gerçekleştiği de görülmektedir.
Her ne kadar millîleşme projelerine önem verildiği belirtilse de yürütülen projelerde bunu
görmek ne yazık ki çok mümkün değil. Örneğin, elimizdeki raporda millî uyduların yerli üretimine
yönelik hedeflerden söz edilmekte. Bu kapsamda, TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4 uydusunun üretimine
katılarak önemli ölçüde bilgi birikimi sağlandığı belirtilmekte, sağlanan bu birikimden de TÜRKSAT
5, TÜRKSAT 6 serisi uyduların üretiminde faydalanılacağı ifade edilmektedir. Bu anlamda, yerli
teknolojilerini güçlendirilmesi amacıyla gerekli altyapı, AR-GE ve insan gücü için yeterince kaynak
ayrılıyor mu? Ayrılıyorsa bugüne kadar yapılan çalışmalarda hedeflenen sonuca ulaşabildiniz mi? 2004
ve 2005’te fizibilite ve öntasarım gibi çalışmaları tamamlanan ve protokolleri imzalan TÜRKSAT
5 ve TÜRKSAT 6 uydularıyla ilgili çalışmalar hangi aşamada? Bunların tamamlanması ve hizmete
alınmasıyla ilgili öngörülen bir tarih var mı, hangi tarih bu? Bu uyduların üretiminin ne kadarı yerli
teknolojiyle olacaktır? Tamamen yerli ve millî uydu üretimi konusunda bizlere bir tarih verebiliyor
musunuz?
Yatırımlara baktığımızda, 2015 yılı için belirlenmiş yatırım programı tutarı 400 milyon TL
civarında öngörülmesine karşın yapılan yatırımların yüzde 75’i gerçekleşmiş ve 301 milyon olduğu
ve fiziki gerçekleşme oranının da yüzde 28,7 düzeyinde kaldığı ifade edilmektedir. Bu oranın düşük
çıkmasına TÜRKSAT 4 uydusunun kabulünün 2016 yılına sarkmasının neden olduğu da belirtilmekte.
Bu çerçevede, bu gecikmeyle ilgili şirketin uğramış olduğu bir zarar var mı? Yapılan anlaşmalar
doğrultusunda bu ve benzeri gecikmelerde öngörülenin dışında meydana gelen zararlar karşısında
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herhangi bir işlem yapıyor musunuz? Şirket tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen yatırımların önemli
bir bölümünü oluşturan kablo TV yatırımları için öngörülen tutar 174 milyon iken yıl içinde yapılan
yatırım tutarının 113 milyon TL olarak gerçekleştiği belirtilmekte. Burada yıl başında hedeflenen oran
kadar yatırım yapılmadığı da ortaya çıkmakta. Bunun sebebi de nedir?
Ayrıca, yine 2016 raporunda belirtilmekte ve raporda şöyle söyleniyor, biraz okuyacağım kusura
bakmayın ama: “Bunun yanı sıra kablo TV ve kablo internet hizmetlerinin benzeri hizmetlerle rekabet
edebilmesi, hizmet sunulan alanların genişletilmesi ve yeni yerleşim alanlarında bu hizmetin verilmesine
bağlı olup, şirketin bu konuda önemli darboğazları bulunmaktadır. Yeni yer altı tesislerinin yüksek
yatırım maliyeti yanında idari zorlukların bulunmasından, ülkedeki yer altı telefon şebeke kablolarının
içinden geçtiği altyapının kullanım hakkının tamamen TÜRK TELEKOM’a verilmiş olmasından ve
çok yüksek kullanım bedelleri uygulanmasından kaynaklanan bu sorunun uzun süredir gündemde
olmasına rağmen çözülememesi şirket açısından olduğu kadar ülke açısından da büyük önem arz
etmekte olup, yaşanan bu sorun Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojilerine uyumunu belirleyen IDI
değerinin oldukça düşük çıkmasına neden olmaktadır.” denmektedir.
Bununla ilgili soracağım soru şu: Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojilerine uyumunun
belirlendiği IDI değeri 2017 yılı için 6,08 ve Türkiye, dünyada 67’nci sırada gözüküyor. Türkiye
halkının tam anlamıyla bir bilgi toplumuna dönüşebilmesinin ilk gereği ucuz, yaygın ve sağlıklı bir
altyapının kurulması. Sayıştayın bu tespitine göre TÜRKSAT bu konuda görevini hem yeterince
yerine getirememiş hem de kullanım hakkı TÜRK TELEKOM’a verilmiş olan şebeke kablolarının
içinden geçtiği altyapının çok fahiş bedellerle TÜRKSAT’a kullandırması sonucunda pahalı bir hizmet
sunmaktadır.
Sorum şu: TÜRKSAT 2004 yılından beri yıllar bazında TÜRK TELEKOM’a hangi altyapının
kullanılması için ne kadar ödeme yapmıştır? Hâlen TÜRKSAT olarak ne kadar aboneye hizmet
vermektesiniz? Ülke bazında hâlen ulaşılan hane sayısı ne kadardır? Önümüzdeki yıllara dair
hedefleriniz nelerdir?
Son bir sorum daha var. Yönetim kurulu üyeleri Mustafa Varank ve İbrahim Kalın hangi tarihler
arasında görev yapmışlardır? Hâlen görevleri devam etmekte midir? Kendilerine bu hizmetleri
karşılığında yapılan brüt ve net ödemelerin toplam tutarı ne kadardır? Bu 2 üyeden görev yaptıkları
sürece TÜRKSAT’tan elde ettikleri gelirler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu gereğince kesilen gelir
vergisi ne kadardır?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Erdan Kılıç.
Buyurun Sayın Durmuşoğlu.
MÜCAHİT DURMUŞOĞLU (Osmaniye) – Komisyonumuzun çok Değerli Başkanı, değerli
Komisyon üyelerimiz, TÜRKSAT’ımızın çok değerli Yönetim Kurulu Başkanı ve deneyimli
Başkanımız, Genel Müdürümüz, Sayıştayımızın çok değerli temsilcileri; hepinizi sevgiyle saygıyla
selamlıyorum.
2004’te kurulmuş olan TÜRKSAT kurumumuz genç bir kurum olmasına rağmen, millî ve yerli bir
kurum olan TÜRKSAT’ımız özellikle uydu haberleşme alanında, kablo TV alanında, bilişim ve e-devlete
geçmemiz alanında son derece önemli bir görev icra etmektedir. Bu önemini özellikle 15 Temmuz
gecesinde duruşuyla, belki ülkemizin tarihî anlamda demokrasisinin askıya alınmasının önlenmesi
konusunda çok önemli bir görev icra ettiğini düşünüyorum. Eğer o gece FETÖ darbe teşebbüsünde
bulunan hainler o kurumumuzu işgal etse, amaçlarına ulaşmış olsaydı, belki haberleşme ağını keserek
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amaçlarına biraz daha yaklaşmış olacaklardı. Biz de o gece Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında
bazı partilerimizin milletvekilleriyle millî birlik ve beraberlik duruşu göstererek milletimizin iradesinin
tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde o gece bir duruş gösterdik.
Bu kurumumuzun önemi o gece bir kez daha ortaya çıktı. Hele hele bu kurumun başında Vecdi
Bey gibi çok değerli, deneyimli devlet adamımızın, idari görevlerde bulunmuş, kaymakamlık, valilik,
Sayıştay kurumu gibi önemli bir kurumun, denetim kurumunun başında görev yapmış, Parlamentoda
görev yapmış, Meclis Başkan Vekilliği yapmış, Millî Savunma Bakanlığı yapmış olan bir ağabeyimizin
bulunmuş olmasını da bir şans olarak görüyorum.
O gece TÜRKSAT’ta görev yapan şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Bu darbe
teşebbüsünde ve ülkemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle
anıyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Hayatta olanlara da uzun ömürler diliyorum.
TÜRKSAT, gerçekten -teknik anlamda Genel Müdürümüzün izah ettiği gibi, yansıda da gördükbizim yüz akı bir projemiz, cumhuriyet projemiz. Yani on dört yıl içerisinde ne kadar mesafe aldığını
ortaya koydu. Bizim son on altı yıldan öncesine baktığımız zaman bir uydu haberleşme aracımız yoktu.
Ama bugün şunu memnuniyetle görüyoruz: Şu anda 3 tane var. Ama sırada bekleyen TÜRKSAT 6A’nın
2020’de tamamlanmasını, 2021’de uzaya gönderilmesini, TÜRKSAT 6A’nın üretilmesiyle dünya
haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek olmasını memnuniyetle burada öğrenmiş olduk.
2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerlediğimizi gösteren en önemli göstergelerden birisinin bu
olduğunu düşünüyorum. Bir de muasır medeniyet seviyesine ulaşmanın da bu olduğunu düşünüyorum.
Yani dünyada gelişmiş ülkelerde ne varsa ülkemizde de bunların yapılıyor olmasını burada memnuniyetle
öğrenmiş olduk.
Ayrıca, bu TÜRKSAT’ımızın 2017 yılı sonuçlarına göre ilk 500 bilişim şirketini seçen Bilişim 500
organizasyonu tarafından son üç yılın en iyi performansı, en iyi on-line şikâyet yönetimi kategorisinde
1’incilik almış olmasını da kutluyorum. Türkiye’nin 186’ncı büyük şirketi olmasını da kutluyorum.
Ben bugüne kadar yaptıkları için kendilerini, kurumumuzu tebrik ediyorum. Bundan sonra da
yapacaklarına yürekten inanıyorum. Başarılar diliyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Biz teşekkür ediyoruz Sayın Durmuşoğlu.
Buyurun Sayın Sertel.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Şimdi, ben de başarılar diliyorum önümüzdeki dönemde TÜRKSAT’a.
TÜRKSAT’a ben alt komisyonda birçok soru yöneltmiştim. Bir kısmını aldım ve inceledim. Ona
ilişkin merak ettiğim noktaları yeniden açmak istiyorum güncelleyerek.
Kurum dışında 21 kişiyi görevlendirmiştiniz. Bunları bana bildirdiniz. İşte 2’si Cumhurbaşkanlığında,
5-6’sı Başbakanlıkta, diğerleri, işte Haberleşme Bakanlığında, Türk Telekomünikasyonda…
Başbakanlık kapandı. Bu 6 personel nereye gitti, geriye döndü mü size? Ya da TÜRKSAT’tan maaşını
alıp da dışarıda hâlâ görevli olan personel sayısını yenileyerek verirseniz memnun olurum çünkü
Başbakanlık kapandıktan sonra bir kısmı Meclise geldi, bir kısmı diğer kurumlara gitti, bir kısmı
TRT’ye gitti. Sizin elemanlarınız geriye mi döndü, onu merak ediyorum.
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Yine ben sormuştum, siz cevap vermiştiniz, 2016 yılında yönetim kurulu üyelerine 954 bin lira
ödeme yapılmıştı. Aynı yılda ek olarak 239 bin lira daha ödeme yaptınız. 8 yönetim kurulu üyesi 1
milyon 130 bin TL civarında parayı kendi aralarında paylaşmışlar. 2017 yılında da, 2018 yılında da
böyle bir ek ödeme var mı, yönetim kurulu üyeleri ne kadar TÜRKSAT’tan alıyor, onu da rakamsal
olarak istiyorum.
Bu TÜRKSAT 6A Uydu Projesi’nin 2020 yılında tamamlanarak gönderileceğini söylüyorsunuz,
bunda bir erteleme söz konusu mu? Daha önce bir erteleme yaptınız biliyorsunuz, TÜRKSAT 5A’yı
2019’da tamamlayarak uzaya fırlatacaktınız fakat bu hedefte bir sapma oldu, 2020’ye kaldı. Herhâlde…
TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN – 5A’da bir erteleme olmadı Sayın Vekilim.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Ama bana verilen yanıtta öyle yazıyor. Ben sormuşum, TÜRKSAT 5A
uydusu 2019 yılında…
BAŞKAN – Daha sonra yanıt verirsiniz Sayın Genel Müdürüm.
ATİLA SERTEL (İzmir) – “TÜRKSAT 5A uydusu 2020 yılında fırlatılacaktır.” diye bana cevap
vermişsiniz.
TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN – 5A uydusunun 2020 yılının Aralık ayında fırlatılması
planlanıyor, planı da o zaten.
ATİLA SERTEL (İzmir) – 2019’da o fırlatılacaktı, bir sene gecikti. Şimdi yeni bir gecikme var
mı, bilmiyorum.
TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN – 6A içindir Sayın Vekilim o…
ATİLA SERTEL (İzmir) – “5A” yazıyor bendeki cevapta, siz cevapları bir kontrol edersiniz,
bakarsınız.
Tabii Milli Eğitim Bakanlığıyla yaptığınız bir FATİH Projesi vardı. FATİH Projesi’nde siz bayağı
okula hizmet verdiniz, internet hizmeti verdiniz 2.934 okula. Sonra bu FATİH Projesi rafa kalktı,
gümledi herhâlde ve işlemiyor, siz de irtibatı sanıyorum kestiniz, değil mi? Onu da cevaplarsanız
memnun olurum çünkü Fatih Projesi’ne çok önem veriliyordu, tablet bilgisayarlarla falan…
Ama benim asıl gelmek istediğim konu Sayın Genel Müdür, Sayın Valim, Bakanım; ben
Anadolu’da yayın yapan, bütün illerde yayın yapan yerel televizyonların büyük sorun yaşadığını
tekrarlamak istiyorum. Onun da gerekçesi uydu kiralama bedellerinin hâlâ dolar olarak tutulması. Doları
sabitleseniz de doları kaldıramamanız gerçekten Anadolu’dan uyduya çıkan ve kendi kentlerindeki
haberleri dünyanın her yerinde yaşayan hemşehrilerine ulaştırmaya çalışan televizyon sahiplerini çok
zor durumda bırakmıştır. Ben buna ilişkin size çok sorular sordum, siz bana yanıtlar verdiniz, işte,
dediniz ki: “Yaygın kanallar ile yerel televizyonlar arasında ayrım yapamayız. Biz sabitlediğimiz
zaman kira giderini, reklam giderine de bakmayız, onların ekonomik tablosuna da bakmayız.” diye
bir bakış açınız var. Ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum yani Adıyaman’da ya da Malatya’da
ya da Kayseri’de ya da Van’da ya da Diyarbakır’da ya da Muş’ta, Urfa’da hangi ilde olursa olsun bir
televizyon kanalının reklam pastasının yaygın medya açısından bakıldığında çok dar ve kısıtlı olduğu
gerçeği ortada. Yani, biri bir kentin televizyonu ve işte siz bir daraltma yaptınız, MPEG yayın formatını
düşürdünüz 2’ye, yayın kalitesini düşürdünüz -evet yani 3’e göre daha kalitesiz bir yayın- yine indirim
yapmaya çalıştınız ama dolar olarak hâlâ devam ediyorsunuz.
Şimdi beni muhalefet milletvekili olarak algılamayın, lütfen, rica ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı
kira giderlerini, kira gelirlerini, her şeyi Türk lirasına bağlarken, Türk lirasının korunması noktasında,
dolar karşısında Türk lirasını teşvik ederken ve Türk lirasının korunması gerektiği noktasında toplumda
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ortak bir karar varken TÜRKSAT’ın hâlâ yerel televizyonlar ve diğer televizyonların üzerine dolarla
yürümesini ben doğrusu doğru bulmuyorum. Bunu bir kez daha şirket olarak gözden geçirmenizde
yarar var çünkü sizin gelir kaynağınızın çok önemli bir bölümünü uydu kiraları oluşturuyor ve bu uydu
kiralarını eğer o kanallar yaşarsa almaya devam edeceksiniz. Eğer o kanallar ayakta duramazsa ve
kapanırlarsa sizin uydu kirası alacak televizyon kanalı bulamamanız hâlinde, TÜRKSAT istediği kadar
uydu fırlatsın, bu, haberleşme çağında televizyonların yayınlarına üstü örtülü bir sansür gibi gelir ve
bu ekonomik tablo bu kanalların birer birer kapanmasına yol açar. Bunu özellikle dikkatinize bir kez
daha çekiyorum.
Başarılar diliyorum. Yeni, bizim kendi mühendislerimizle yaptığımız uyduların bir an önce
fırlatılmasının dünya üzerinde Türkiye’nin, Türk sesinin, Türkiye’deki televizyonların, Türkiye’de
Türkçe konuşmanın bütün dünyaya ulaşması açısından çok önemli olduğunu biliyorum. O açıdan
da bize düşen ne görev varsa biz üstlenmeye hazırız ama asıl -size düşen görev- bunu bir an önce
tamamlayıp Türk uydularının bir an önce yerini almasını talep ediyorum.
Başarılar diliyorum Sayın Genel Müdür.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Sertel.
Buyurun Sayın Karakaya.
MEVLÜT KARAKAYA (Ankara) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Ben de bu görüşmelerin ve alınacak kararların öncelikle kurumunuza ve ülkemize hayırlara vesile
olmasını diliyorum.
15 Temmuz gecesi verdiğimiz tüm şehitlerimizi, bununla birlikte TÜRKSAT şehitlerimizi de yine
rahmetle, minnetle anıyorum.
Sayın Bakanım, tabii, TÜRKSAT aslında çok önemli bir kuruluşumuz, stratejik bir kuruluşumuz.
Hani “future oriented company” dedikleri gelecek odaklı bir kuruluşumuz, bugünün değil, geleceğin
kuruluşu. Bu anlamda, işlevlerine baktığımızda, faaliyetlerine baktığımızda bu yönde de devam ettiğini
görüyoruz ama bu ne ölçüde yeterli, bu da ayrı bir tartışma konusu.
Tabii, buradaki asıl işlevi uydu operatörlüğü ve bunun yanında diğer bazı –burada da konuşulanasli görevleri yerine getirmek. Şimdi, benim son dönemde bir görevle Fransa’daki uzay çalışmalarını
izleme, takip anlamında bir katılımım, ziyaretlerim oldu. Fransa Parlamentosunda ciddi sunumlar
yapıldı, brifing verildi Genelkurmayın en üst yetkililerinden, siyasilerden, akademisyenlerden özellikle
Fransa’nın uzay konusundaki çalışmalarıyla ilgili. Yine, aynı zamanda Arianespace Launch Services,
Thales Alenia Space firmasını, Fransa Uzay Ajansını ve Airbus firmalarını da gezme, oralardaki
çalışmaları yerinde görme imkânları oldu. Tabii, şimdi oradaki çalışmaları, bir de ABD’nin hâlâ bu
konudaki liderliğinin açık ara Avrupa’dan önde olmasını da dikkate alacak olursak bizdeki çalışmalar
boyutuna döndüğümüzde hâlâ cüce durumdayız. Önemli şeyler yapılıyor ama bu noktada ne kadar
yeterli, tartışma konusu.
Şimdi, örneğin, biz bugün uyduların işletilmesini, en temel konuları burada tartışırken Fransa
kısa süre içerisinde 3,5-4 kilogramlık nano uyduların yapımı ve fırlatılması konusunda çalışmalarda
önemli bir yere geldiğini söylüyor. Yine, uzayda askerî operasyon yapabilecek çalışmalarını ve bununla
ilgili personellerini eğittiklerini ifade ediyorlar. Yani, dolayısıyla dünyadaki gelişmeye, özellikle uzay
alanında, uzay endüstrisindeki gelişmeye baktığımızda, uzayın ticarileştirilmesi konusuna baktığımızda
bizde çok daha ciddi altyapı eksikliklerinin olduğunu görüyoruz. Yani, bugün dünya önemli ölçüde
uzay hukukuyla ilgili çalışmalarını tamamlamış ve uluslararası sözleşmelere, Birleşmiş Milletlerin
o dış uzayın kullanılmasına ilişkin çalışmalarına bakıldığında sonuç itibarıyla bugün üzerinde durup
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tartışılan konu uzayın kirletilmesi noktasındaki sorunlar. Ben çevre konusundaki yaşadıklarımızı
uzay konusunda da yaşar mıyız diye de endişe ediyorum. Çevreyi, ozon tabakasını biz deldirmedik
yani o sera gazı salınımını veya çevreyi biz istismar etmedik, birileri etti ama sonuçta çevrenin
kirliliğinin maliyetine bizi de ortak etmeye çalıştılar. Kyoto Protokolü, işte, 2020’de tamamlanacak,
Paris Anlaşması… Allah’tan -off the record- ABD bu işe karşı çıktı da biz de bir kenarından bu işin
maliyetinin, yükünün altına girme noktasında şeyde kaldık. Yani, buradaki gelişmeler… Tabii ki
TÜRKSAT bu anlamda operatör bir kurum, görevlerini bu noktada yerine getiriyor ama Atila Bey’in
biraz önce söylediği hususu da yabana atmamak lazım, orada çok ciddi sıkıntılar var. Geçen toplantıda
da bu konuda özellikle yerel televizyon kanallarının sıkıntılarını dile getirdik. Bu vesileyle ben de buna
bir vurgu yapmak istiyorum. Bu konunun düşünülmesinde, bir fiyat farklılaştırmasına gidilmesinde
fayda olduğunu düşünüyorum ama diğer taraftan da dünya başını almış gidiyor. Çin önemli bir aktör
olarak agresif bir şekilde devreye girmeye çalışıyor yani bundan sonraki ticari savaşlar -ki biraz önce
sizler bunu kurumun işlevlerini anlatırken çok net bir şekilde ortaya koydunuz- artık hani o geçmişteki
karşıt rejimlerin, sistemlerin birbirleriyle yarışmasının bir sembolü olmaktan çıkmış uzay çalışmaları,
bugün artık günlük yaşamımızın bir parçası hâline gelmiş, hem güvenlik hem sosyal, ekonomik ve
günlük yaşam açısından. Yani, dolayısıyla, bu noktada Türkiye’de bilmiyorum ne oldu ama bir uzay
ajansının kurulması… Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçim beyannamemizde özellikle havacılık
ve uzay kurumunun kurulmasının acil olduğunu ve… Geleceğe yönelik hani o “future oriented
company” dediğimiz şeyin aslında beslenmesi, altyapısının da oluşmasının çok acil ve önemli olduğunu
da ifade etmek gerekiyor.
Çok fazla uzatmak istemiyorum, zaten sizlerin bildiği şeyler ama bu işin bu boyutunun da birlikte
gitmesi gerektiğini inşallah kısa süre içerisinde… En son Sanayi ve Ticaret Bakanının bir açıklaması
vardı bu Türkiye uzay ajansının kuruluşuyla ilgili çalışmaların son aşamaya, safhaya geldiğine ilişkin.
İnşallah bir an önce kurulur yani bu geç kalınmışlıklar da bir an önce, en azından haklarımızı koruma
anlamında, menfaatlerimizi muhafaza anlamında bir sonuca götürülebilir diye düşünüyor, temenni
ediyorum.
Sayın Genel Müdür, EBITDA’dan bahsettiniz, “32’ye çıkardık EBITDA’yı.” dediniz. Doğrusu,
ben bu kurumlarda, tabii, 32 nedir, iyi midir kötü müdür tespitinin çok kolay olmayacağını, doğru
da olamayacağını düşünüyorum. Burada uluslararası benzer firmalarla veya sektör ortalaması var
mıdır, benim bildiğim yok ama var mıdır? Yani bu oran iyi mi kötü mü? Artması gelişme yönünde iyi
gibi görünüyor ama ben bu kurumların da rekabet anlamında bakıldığında tekel kurumlar olduğunu
düşünüyorum. Yani “Mali açıdan şu kadar kâr ettik, bu kadar şey yaptık.”tan ziyade yönetimde
finansal odaklı bir yönetim, maliyetleri aşağıya çekme, bunlar eyvallah ama işlevler noktasında daha
çok değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla bazen tekel durumunda olan kurumlarda,
tek kişilik yarışlarda 1’inci gelmenin bir anlamı yok. “1’inci geldik, bu sektörde biz öndeyiz.” bu
olabiliyor. Yani örnek vermek gerekirse, Toprak Mahsulleri Ofisi hububat ihracatı yapıp ihracatta
1’incilik ödülü alıyordu her yıl, başka kimse yapamaz zaten görev zararı almadan. Yani bazen bizim
KİT’lerin hesaplarında bu durumlar da söz konusu olabiliyor. Varsa bunun değerlendirmesine ilişkin
benzer hacim ve büyüklükteki firmalardaki EBITDA (FAVÖK) oranları… Yani önemli bir şey aslında,
değerlendirme açısından önemli bir veri. Bunu verebilirseniz çok memnun olacağım.
Başlangıçta, bağımsız denetimden geçmiş uluslararası finansal raporlama standartlarına göre
hazırlanmış olan mali tabloların da bir örneğini istemiştim. Onu da tekrar hatırlatıyor, çalışmalarınızda
tekrar başarılar diliyorum.
Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum tekrardan.
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BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Karakaya.
Buyurun Sayın Çelik.
KEMAL ÇELİK (Antalya) – Sayın Başkanım, ben bir ilave yapmak istiyorum.
Burada TÜRKSAT’a FETÖ sızmalarından bahsedildi. TÜRKSAT bu konuda bence en az sızılabilen
bir kurumumuzdur, bu bakımdan tebrik etmek lazım. FETÖ olayı burada, Meclis Genel Kurulunda çok
tartışılıyor. FETÖ bir istihbarat teşkilatı gibi çalışan bir örgüt; bu bir. İkincisi: Gerçekten de yabancı
bir istihbarat teşkilatına bağlı bir örgüttür FETÖ bir kere. Dolayısıyla FETÖ’cülerin tespitinde “İşte şu
şöyle oldu, geçmişte böyle oldu.” falan demek kolay ama FETÖ gerçekten yıllardır bir istihbarat örgütü
gibi çalışmış ve gerçekten de bir istihbarat örgütüne bağlı olarak çalışmış, iki durum var. Bu tespiti
yapmak lazım.
İkincisi: Tabii, Mevlüt Bey TÜRKSAT’a “cüce” dedi ama bence genç. Cüce demeyelim, haksızlık
yapmayalım.
MEVLÜT KARAKAYA (Ankara) – “Cüce” şu anda yanlış anlaşılmasın. Bizim gelecek odaklı
stratejik bir kurumumuzdur.
KEMAL ÇELİK (Antalya) – Yok, ben seni eleştirmek için demiyorum.
MEVLÜT KARAKAYA (Ankara) – Dolayısıyla “cüce” sektörlerde daha yeni emekleyen yani
taze, “fresh” anlamında yani o anlamda.
KEMAL ÇELİK (Antalya) – Ben eleştirmek için demedim ama 2004 yılındaki bir kuruluş bence
genç ve dinamik, bunu da böyle tabir edelim. Yani genç ve dinamiklik bence TÜRKSAT’a çok yakışıyor.
Bir de tabii, Fransa bu konuda çok önemli bir devlet, Amerika tabii başta. Ama Türkiye’de şöyle
bir şey oldu: Terörle mücadelede biz çok faydalandık TÜRKSAT’tan, Türkiye çok faydalandı. Yani
İHA’lar ve SİHA’lar kendi haberleşme uydularımız kanalıyla yönlendirildi. Önce Türkiye’nin içindeki
terörle mücadelede, özellikle güneydoğumuzda çok faydalandık, Kuzey Irak’ta, Kandil bölgesinde çok
faydalandık. Tabii, bu başarıdan dolayı da bu sefer Türkiye’yi içten bölemeyince sınırımızda dışarıdan
sıkıştırma olayı başladı, güneyimizde bir koridor açma projesi uygulandı. Buradaki Fırat Kalkanı
Harekâtı’nda ve Zeytin Dalı Harekâtı’nda da biz TÜRKSAT’tan çok faydalandık. Yani Türkiye şöyle
bir avantaja sahipti: TÜRKSAT’ı sahada uygulama imkânına da sahip olduk. Bu, ülkemiz açısından
yani küresel bir güç hâline gelmemiz açısından, bugünkü konumu elde etmemiz açısından da çok
önemliydi. Ben bu ilaveyi özellikle yapmak istedim kayıtlara geçmesi açısından.
Arkadaşlarımızı, TÜRKSAT yetkililerini tekrar tebrik ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Çelik.
Buyurun Sayın Yavuzyılmaz.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Öncelikle, TÜRKSAT kurumumuzun 2004 yılından
itibaren kurulmuş olması nedeniyle tabii Türkiye’deki havacılık veya uzayla ilgili çalışmaların
bu tarihten itibaren başladığını söylememiz, geçmişte bu konuda çeşitli çalışmalar yapmış olan
devletimizin kurumlarına, yetkililerine biraz haksızlık olur. Bu bağlamda, tam da yeri gelmişken
“İstikbal göklerdedir.” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün 1925’te Türkiye’de ilk uçak fabrikasını
kurduğunu, 1930 yılında ilk yerli uçağımızı ürettiğimizi, yerli ve millî uçağımızı ürettiğimizi, on yıl
içinde de 5 ayrı tipte 134 adet uçak ürettiğimizi hatırlatmak istiyorum. Sonrası aslında TÜRKSAT’ın
geleceği açısından da bize bazı fikirler verebilir diye düşünüyorum ders almak bakımından. Sonrası,
1952’de Türk Hava Kurumu Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna devredilmiş. Bu noktada Amerika
Birleşik Devletleri’nin Truman Doktrini’ni devreye sokarak Türkiye’ye yaptığı 400 milyon dolarlık
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bir yardım var, tabii bunun da bazı şartları var. Marshall yardımı nedeniyle de ordumuzdan sipariş
alamayan üretim yanımız maalesef 1962’de tamamen faaliyetlerini durdurmuş. Buna bir hatırlatma
yapmak istedim.
Bu bağlamda, servis sağlayıcı olma noktasında TÜRKSAT Yönetim Kurulumuza sorum var.
Özellikle servis sağlayıcılarının bant genişliklerini düşürmeleriyle birlikte Twitter ve Facebook’ta
çeşitli yavaşlamaların olabileceğinden hareketle, “throttling” yani daraltma, boğazını sıkma diye de
ifade edilen bu bant genişliğini düşürmenin şu ana kadar TÜRKSAT kurulduğundan beri uygulanıp
uygulanmadığı, uygulandıysa da hangi tarihlerde hangi nedenlerle veya bu konudaki yetkili kurum kimse
hangi talimatlara dayanarak uygulandığının bilgisini sizlerden rica ediyorum. Eğer TÜRKSAT’ın böyle
bir yeteneği yoksa bu yeteneği geliştirmiş olan diğer servis sağlayıcılarının ve özellikle yurt dışı servis
sağlayıcılarının Türkiye üzerinde istediği anda, istediği gibi interneti yavaşlatıp yavaşlatamayacağını,
bu konuda da bizim ülke olarak tedbirlerimizin olup olmadığını da sormak istiyorum.
Bir bağlam da biz tabii Komisyon olarak kurumlarımızı denetlemek vazifesiyle buradayız. Özellikle
ben hain FETÖ kalkışması nedeniyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı ve aynı zamanda direnen
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensuplarını tekrar rahmetle anıyorum, yaralananlara da acil
şifalar diliyorum. Bu bağlamda TÜRKSAT’taki direniş video görüntülerine de yansımıştır, çok çok
üzücü. Ben de gelmeden önce sabah tekrar izledim, tekrar tekrar bir acıyı, bir yarayı kanatmak değil
amaç ama hiç unutmamak gerekiyor. Neticede devlet kurumumuzun çalışanları bir anlamda gerçekten
müthiş bir direniş sergilediler. Ancak Komisyonumuzun görevi de, sürekli olarak, buraya gelen devlet
kurumlarımızı övmekten ibaret değil. Bu bağlamda biz, gerek muhalefet gerek iktidar denetlemek için
buradayız. Milletimizin bize verdiği yetki ve buradaki görevlendirmenin nedeni budur. O nedenle övgü
noktası… Tabii ki her kurumumuz başımızın üstündedir ama bizim buradaki vazifemizin biraz daha
farklı olduğu kanaatindeyim.
Bu bağlamda da bizler özellikle özelleştirmeyle ilgili çeşitli değerlendirmeler yaparken TÜRKSAT
gibi stratejik ve bunun gibi stratejik olan pek çok kurumla ilgili çekincelerimizi ifade ediyoruz,
ettiğimiz zaman da bütünüyle özelleştirme karşıtıymışız gibi böyle bir yaftalamayla karşı karşıya
kalıyoruz. Bahsettiğimiz ölçü, TÜRKSAT’ta da görüldüğü gibi, bu tip kurumların özelleştirilmesi
stratejik anlamda çok büyük bir problem. Yani bu ölçü diğer devlet kurumlarımızın birçoğunda kaçmış
vaziyette. Ümit ediyorum ki TÜRKSAT gibi bir firma daha sonra bir şekilde belirli bir bölümü itibarıyla
dahi olsa özelleştirilmez. Özellikle gerek mali yapısı gerek diğer bütün AR-GE çalışmaları itibarıyla da
çok dikkatli bir şekilde çalışmalar uluslararası firmalara kapatılır. Bu bağlamda farklı şekilde de görüş
beyan eden bir milletvekilimiz oldu, ben görüşüne katılmıyorum. Bu noktada yerli ve millî olmanın
denetim noktasında da çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Bir sorum da TÜRKSAT AŞ’nin yurt dışı iştirakleri kaç adettir? Bu biraz dağınık ifade edildi şu
ana kadar. Bunların isimleri nelerdir? Bunu sormak istiyorum.
Daha önce, 2016 yılında Genel Müdürümüzün Komisyon tutanaklarındaki ifadesinde “Afganistan,
Libya ve Sudan’a 1.048 terminal üzerinden uydu aracılığıyla internet hizmeti sağlamaktayız.” demiş.
Bu hizmeti hâlâ sağlamakta mıyız? Sağlıyorsak bu ülkelerin başkentleri bizim sağladığımız internet
hizmetinden mi istifade etmektedir? Yani en kritik önemdeki yerler olduğu için söylüyorum. Bu 3 ülke
dışında da başka ülkelere de internet sağlıyor muyuz? Yani hangi bölgelerine sağladığımızı da sormak
istiyorum.
Verdiğiniz rakamlara, TÜRKSAT’ın uydularına baktığımızda yaklaşık olarak ortalama on-on iki
yıllık bir ömür var, uydu ömrü görünüyor. TÜRKSAT 6 uydusundaki yaklaşık ömür ne olacaktır? Bunu
sormak istiyorum.

27

1 . 11 . 2018

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu
T: 6

O: 1

Aynı zamanda dünya genelinde, çevresinde işlevini kaybeden uydular tabii, zannediyorum,
çöplük olarak dolaşmakta. Bu bağlamda sizin elinizdeki veriler itibarıyla hangi ülkenin kaç tane böyle
çöp uydusu uzayda buluyor? Türkiye’nin kaç tane bulunuyor? Aynı zamanda da biz ilk fırlattığımız
uyduları tabii birçok yabancı ülkeyle birlikte gönderdik. Dolayısıyla bunların artıklarının sorumluluğu
o ülkelerde midir, yoksa o da bizimle ilgili midir? Bunun yanıtını sizlerden rica ediyorum.
Konusu geçti ama o kısma geri dönüş yaparak bir sorum olacak. Türkiye’de kaç adet yer kontrol
istasyonu vardır? Siz bunu yedeklemeye çalışıyoruz şu anda, çok isabetli bir karar. Hatta şu ana kadar
yedeklenmemesinden kaynaklı olarak sorumlular, sorumlu kurum kimdir, bunun yetkilileri kimlerdir,
burada bir görev zafiyeti var mıdır? Bu konuda çok gecikilmiş, o anlamda bunu sormak istiyorum. Bu
anlamda da herhangi bir istifa eden de var mıdır?
Bir nokta da şu: Burada konuşuyoruz yedeklenmesi konusunda ama aynı zamanda da bu, belirli
bir ölçüde de gizlilik içermesi gereken bir konu. Bu bağlamda, tabii, burada sormak pek mümkün
olmayabilir ama yedeklense dahi bir üçüncü kontrol noktasının daha veya çeşitli alternatif kontrol
mekanizmalarının tarafınızca değerlendirilip değerlendirilmediği… Kimi yer üstü olur, kimi yer
altı olur, kimi denizde olur, artık sizlerin bu araştırmaları yapmakta olduğunuzu ümit ediyorum. Bu
bağlamda çalışmalarınız var mı? Gizlilik kaydına da dikkat ederek bizlere de bu bağlamda aktarırsanız
aynı zamanda seviniriz.
Bir nokta da bu yer kontrol istasyonlarının güvenliği konusu çok önemli. Bu güvenlik duvarları
aşılarak veya herhangi bir devlet kurumumuzda -bu Türk Silahlı Kuvvetleri olabilir, Jandarma Genel
Komutanlığımız olabilir, İçişleri Bakanlığı veya Cumhurbaşkanlığı olabilir- bu kontrol noktasında
herhangi bir bağlantıları var mıdır? Buradaki hiyerarşik sistem nasıl çalışıyor? Darbe kalkışmasının
olduğu noktada, evet, TÜRKSAT çalışanları direnmiştir ancak bu direnmeyi kendi iradeleriyle bir anda
ortaya koymuşlardır bir refleksle. Bizim devlet hiyerarşimizde bu bağlamdaki kararların ve talimatların
hiyerarşisi acil durumda nasıldır? Bu noktada da sizden bilgi talep ediyoruz, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Yavuzyılmaz.
Buyurun Sayın Karaman.
SÜLEYMAN KARAMAN (Erzincan) – Komisyonun değerli üyeleri, TÜRKSAT’ın Yönetim
Kurulu Başkanı, Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyeleri değerli arkadaşlar, Sayıştayın değerli üyeleri;
hepinizi saygı sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Kuruluşundan bu yana zaman zaman yönetiminde
de görev aldığım TÜRKSAT’la ilgili müsaade ederseniz birkaç dakika ben de bir şeyler söylemek
istiyorum. Hakikaten orada çalıştığımdan dolayı iyi biliyorum. TÜRKSAT, Türkiye’nin en önemli
kuruluşlarından biri ve çok özverili çalışmaları var, çok teknik arkadaşlar, Türkiye’nin teknolojisinin
geliştirilmesi için 7/24 saat çalışan, bunun için de herhangi bir karşılık beklemek gibi bir derdi olmayan
arkadaşlardır, tanıdığım için söylüyorum. Sayın vekilimin dediği gibi hakikaten bu kurumlarımızı da
yaptığı işlerden dolayı biraz takdir etmemiz lazım. Yani bu Komisyonun görevlerinden biri de iyiye iyi,
sıkıntıya sıkıntı demek. Onun için bu konuda hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.
Şimdi, hakikaten, 15 Temmuz gecesi –sayın vekilimiz de söyledi- böyle bir “sızmayla” ilgili
bir deyimi TÜRKSAT’ta söylememek lazım. Ben de o zaman yönetim kurulundaydım ve de o gece
TÜRKSAT’ın tüm çalışanları, Genel Müdüründen Yönetim Kurulu Başkanından Yönetim Kurulu
üyelerine kadar herkes ayaktaydı ve herkes televizyonların durmaması için, yayınların durmaması için
her türlü çalışmayı gösterdi. Kimisi hain FETÖ darbecilerini yanlış yönlendirdi, kimisi “Burada değil
şurada” dedi, kendi canlarını ortaya koyarak söyledi ve bunu biz canlı olarak takip ettik. Hakikaten, çok
müthiş, sıkıntılı bir geceydi. Evde olanlar da araçlarına binip TÜRKSAT’ı kurtarmak için gittiler. Onun
için “TÜRKSAT’a sızma” kelimesini her yerden silmemiz lazım, böyle bir şey de olmadı. Hakikaten
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haksızlık olur. Orada, tabii, o gece şehitlerimiz vardı, gazilerimiz vardı; şehitlerimize Allah’tan
rahmet diliyorum, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Diğer arkadaşlara da bu sıkıntılı durumdaki
çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum.
Ayrıca, Sayın Vekilim, bu yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarında paylaşma… Böyle bir şey
hiç olmadı yani kimse ortaya bir para koyup da paylaşmadı. Burada devletin kuralları var, bu kurallara
yönetim kurulu üyelerimiz bunu, hak ettiğini, orada verdiği emeğin karşılığını alıyor. Bunları da
yönetim kurulu üyeleri kendileri yapmıyorlar yani ne gerekiyorsa o veriliyor. Onun için bu gibi şeylerle
kurumlarımızın moralini demoralize etmeye gerek yok, varsa birtakım sıkıntılar onlar da ellerinden
geleni zaten yapıyorlar, ben de bu işin şahidiyim.
Şimdi, sonuç olarak, bir de sorum var, hakikaten bizim için çok önemli: Bu yerli uydunun, 6A
uydusunun yüzde kaçı yerli olacak? Bir de, inşallah, bu üretimi yaparsak -Sayın Vekilim Karakaya
için diyorum- 10’uncu ülke olacağız. Yani bunu zaten şey de söyledi. Zaten biz de 2023 yılında ilk
10’a girmek istiyoruz. Her yerde 10’uncu olunca Türkiye de ekonomide inşallah ilk 10’a girecek. Bu
uydunun yüzde kaçı yerli olacağını bana ister sözlü, ister yazılı verebilirseniz sevinirim.
Çalışmalarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Komisyona da saygılar sunuyorum,
sağ olun.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Karaman.
Sayın Genel Müdürüm, sayın milletvekillerimizin, değerli üyelerimizin sorularını, görüşlerini,
değerlendirmelerini duydunuz. Şimdi, yanıtlamak üzere sözü size veriyorum. Kısa, özet bir yanıt
verirseniz… Hem sözlü olarak verebilirsiniz hem de yazılı olarak…
TÜRKSAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI VECDİ GÖNÜL – Sayın Başkanım, ondan sonra
ben de konuşabilir miyim?
BAŞKAN – Hay hay Sayın Bakanım.
TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN – Sayın Başkanım, bütün vekillerimizin, Komisyon
üyelerimizin hepsi çok kıymetli değerlendirmelerde bulundular. Biz buradan derslerimizi çıkararak bu
konuda çalışmalara devam edeceğiz. Müsaade ederseniz hem zamanı etkin kullanmak açısından hem
de cevapları daha doğru, daha detaylı hazırlayabilmek açısından yazılı olarak cevap vermek istiyorum
yüksek müsaadenizle.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm.
Buyurun Sayın Bakanım.
TÜRKSAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI VECDİ GÖNÜL – Sayın Başkanım, her şeyden
evvel böyle yüksek bir Komisyon tarafından arkadaşlarımızın çalışmalarının takdir edilmesi hepimiz
için bir teşvik unsuru olmuştur. Bütün üyelerimize, zatıaliniz başta olmak üzere teşekkür ediyorum.
Tenkitler de bizim için çok kıymetli çünkü kapalı bir dünyada kendi yaptığımızı en iyi zannederek
çalışıyor olabiliriz. Sizlerin tenkitleri bizim için yol gösterici olacaktır. Cevaplar bütün hassasiyetiyle
hazırlanacak ve sizlere arz edilecektir. Bunlar yönetim kurulumuzdan da geçiyor.
Komisyonumuzun çok önemli olması ve çalışmalarının Türkiye’ye yön göstermesi bakımından
birkaç konuda bilgi arz etmek istiyorum. TÜRKSAT işletmeci bir kuruluştur yani uydu imal etmez
ancak imal edilecek uyduları kullanacak olduğu için nasıl bir uyduya ihtiyaç olduğu, dünya nereye
gidiyor, bunları göstermek bizim vazifemiz. Teknolojik gelişim, malum, ilim çok yaygın ve bilinen bir
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husustur ama ilmin üretime dönüşmesi teknolojiyi verir. İşte, kıyamet burada kopuyor. Teknoloji, askerî
sırlardan daha önemli hâle gelmiştir. Şimdi, bu konuda üniversitelerimizin katkıları elbet olur ama her
şeyi oraya bağlamak fevkalade yanlıştır.
Bu kadar önem kazanınca lisansla alacağınız bilgiler de sınırlı hâle geliyor. Bu bakımdan, hepimizin
fevkalade uyanık bir şekilde gelişen teknolojiyi nasıl elde ederiz diye bakmamız lazım.
Uyduyla ilgili ben bir bilgi arz etmek istiyorum. İlk defa gözlem uydusu TÜBİTAK tarafından
çok yıllar evvel RASAT diye yapıldı, çok kısa bir dönem havada kaldı ve çözünürlüğü 12,5 metreydi,
demek ki bir arabayı ancak görebiliyor. Ondan sonraki ilk ciddi teşebbüsümüz benim Savunma
Bakanlığım zamanında TUSAŞ’ta yapıldı. TAİ tesislerinde uydu için özel bir hangar kuruldu ve orada
yapıldı GÖKTÜRK-2 uydusu. GÖKTÜRK-2 uydusunun tamamı yerlidir ve gözlem uydusu olarak
yapılmıştır. Elimizdeki bilgi kadar, görgü kadar… Mesela mühendislerimizin çoğu, bir uydunun iki
saat içerisinde içindeki aletlerin 400 derecelik bir ısı farkına maruz kaldığını bu vesileyle öğrendiler.
O zaman o aletlerin iki saat içerisinde 400 derece ısı farkından bozulmayacak aletler olması lazım,
iletişim kablolarının dahi. Daha sonra GÖKTÜRK-1 uydusunu gene benim Bakanlığım döneminde
ortak yaptık, yüzde 20’si yerlidir. Ancak bunu ihale ederken bir şart koştum, bize test ve araştırma
merkezini de vermeleri şartını. Böyle bir ihaleyi almak için ancak böyle bir test ve araştırma merkezini
verirler yoksa kimse kimseye böyle bir bilgiyi vermez. Şu anda TUSAŞ’taki, TAİ’deki test ve araştırma
merkezi bu zorlamamızın sonucudur, 120 milyon dolarlık bir merkezdir; keşke vaktimiz olsa da gidip
görsek.
Söylemek istediğim, Batı’nın mantığında en büyük güç paradır. Paranızı teknolojiyi elde edecek
şekilde sarf ederseniz öğrenirsiniz. Bunun da yolu “offset”ten geçer. “Offset” bugünkü savunma
sanayisinde elde ettiğimiz mesafede âdeta “Vermezseniz almayız.” tehdidiyle elde edilmiş bir
mesafedir. Bu sebeple Komisyonunuzun bütün dış alımlarda “offset”ti öngörmesini fevkalade önemli
sayıyorum. Önümüzdeki on senede Türkiye 600 milyar dolarlık teknik malzeme alacak, yüzde 50
“offset” uygulanırsa 300 milyar dolarlık üretim ve ihracat demektir ve bunun karar verilecek yeri sizin
değerli oylarınızdır. Bunu burada arz etmek istiyorum.
İkinci olarak, kurumumuzun dünyadaki gelişmeleri hızla takip etmektedir. En önemli gelişme
–bir sayın milletvekilimiz işaret etti- küçük uyduların kullanılması. NASA burada buna çok büyük
önem vermektedir. “Low orbit” düşük… Bunlar, tabii, dünya üzerinde hızla dönen 1.200 kilometrelik
çok yakın uydular ama telefonlardaki hücre sistemini düşünüyorlar ve bu haberleşmeyi de buna
bağlayacaklar. Böylece 36 bin kilometre yerine 1.200 metreye, yüzlerce milyonluk uydular yerine
belki 2-3 milyonluk uydularla getirip önümüze koyacaklar. Bu teknolojilerin takibinde “offset” hep
aklımızda olsun lütfen. “Efendim, serbest ticarete mani.” Serbest ticaret şampiyonu olan Amerika’nın
bile hiçbir kamu kuruluşu yurt dışından mal ithal edemez, böyle bir kuralı var. “Buy American” diye
bir kanunu var. Türkiye niye yapmasın? Amerika’nın bile serbest ticarete vergi koyduğu bir dönemde
bu neden olmasın diye arz ediyorum.
Sayın Sertel’in kullandığı “paylaştılar” ifadesini, nezaket konusunu kendisinin takdirlerine
bırakıyorum. Biz hiçbir şeyi paylaşmadık.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Verilen yanıtta öyle.
TÜRKSAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI VECDİ GÖNÜL – Benim görevde olduğum sürece
yönetim kurulumuzda ittifak dışında hiç karar alınmamıştır, bütün kararlarımız ittifakla alınmıştır ve
ücretlerimizle ilgili tek bir karar alınmamıştır. Ücretlerimiz Hükûmet tarafından bütün kamu kuruluşları
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için tayin edilen ücretler olarak belirlenmektedir ve yönetim kurulunun yetkisi var tabii ücret tayinine
ama bu yetkiyi hiç kullanmamıştır. Biz nihayetinde bir ticari kuruluşuz, Hükûmet neye karar verdiyse
onu aynen uygulamaktayız.
15 Temmuzla ilgili gerçekten sayın milletvekilimizin müşahedesi doğru. Belki en az sızmanın
olduğu bir yer, eğer öyle olmasaydı Türkiye bugün başka bir noktada olabilirdi Allah esirgesin. Öyle
kuruluşlarımız çok, mesela Sayıştayın bir tek üyesi bile ihraç edilmemiştir, Yargıtayın ve Danıştayın
üyeleriyle ilgili bilgileriniz var, onu da burada zikretmek isterim.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Sayın Valim, bunu neye bağlıyorsunuz, diğer kurumlara
sızıp buraya sızamamalarını?
TÜRKSAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI VECDİ GÖNÜL – Bu tabii tartışma getirecek
bir konu, onun için kanaatimi müsaade ederseniz söylemeyeyim ama belki dikkatinizden kaçmıştır,
Sayıştayın bir tek üyesi bile ihraç edilmemiştir. O bakımdan her kuruma FETÖ sızabildi diye bakmak
doğru olmaz, beraber emek verdiğimiz için bu arkadaşlarımın sağlam duruşunu da burada bilgilerine
sunmak istiyorum.
Unutulmama konusunda biz 15 Temmuzlarda şehitlerimizi ve gazilerimizi yâd eden merasimler
yapıyoruz. Bu sene yaptığımız merasime Sayın Meclis Başkanımız teşrif ettiler mahiyetiyle beraber,
bakanımız geldiler. Ayrıca eğer vaktiniz olur da teşkilatımıza gelirseniz hemen girişte bir abideyi ve
sembolik mezarları göreceksiniz. Sizleri bekliyoruz. İnşallah teşrif ederseniz orada daha fazla teknik
bilgi de verme imkânımız olur.
BAŞKAN – Gelelim inşallah. Davet ederseniz geliriz Sayın Bakan.
TÜRKSAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI VECDİ GÖNÜL – Gölbaşı’ndaki yerimizi
kastediyorum.
BAŞKAN – Bir gün beraber gidelim.
TÜRKSAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI VECDİ GÖNÜL – Tekrar, zaman ayırdığınız için,
konuşma fırsatını verdiğiniz için teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Yönetim Kurulu Başkanım.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Tutanaklara geçmesi açısından -Sayın Valimi üzüntülü gördüm, ben
onun üzülmesini istemem- birkaç cümleyle cevap vermek isterim.
BAŞKAN – Peki Sayın Sertel, buyurun.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Ben burada alt komisyondayken bunu sormuştum, 2016 yılında 954
bin lira yönetim kurulu üyelerine ödeme yapılmış, ancak aynı yılda yönetim kurulu üyelerine 239 bin
lira ek ödeme yapılmış dedim. Verilen yanıtta -yani Hükûmetin takdirinden falan söz edilmiyor Sayın
Valim, onu bilmenizi isterim- bana verilen yanıta ilişkin kısmı müsaade ederseniz söyleyeyim: “Aylık
yaklaşık her yönetim kurulu üyesi için 12 bin liraya tekabül ediyor.” Siz de milletvekilliği yaptınız,
bakanlık yaptınız, takdir edersiniz ki milletvekillerinin çok yüksek maaş aldığını söylerler. Biz topluma
göre elbette yüksek maaş aldığımızı biliyoruz ama bizim görev görme süremizi, siz de milletvekilliği ve
bakanlık yaptığınız süre ile yönetim kurulu üyelerindeki rakamsal dengeleme açısından bunu gündeme
getirdim. Bunda üzülecek bir şey yok. Aylık 12 bin lira civarında yönetim kurulu üyeleri bir ücret
almışlar. Bunu da söylemenin herhâlde bir mahzuru yoktur. Eğer bunu size Hükûmet takdir ediyorsa
o zaman Hükûmetin asgari ücrete de dikkat etmesi lazım, insanların yaşam koşullarına da emeklilere
de dikkat etmesi lazım. Yönetim kurulu üyeliklerine parayı dağıtırken biraz daha dikkatli davranılması
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lazım. Ben size “Kendi paranızı kendiniz belirlediniz…” diye bir suçlamada veya herhangi bir şey
yöneltmedim, sadece eleştirel açıdan yani dünyaya bakış açımdan bu rakamın oransal bazda yüksek
olduğunu belirtmek istedim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Sertel.
Evet, şimdi TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ 2015 ve 2016 hesap
dönemlerine ilişkin sonuç bölümlerini ayrı ayrı okutup genel görüşmeye sunacağım. Şimdi 2015 yılının
sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ - Sonuç:
TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ’nin 6/4/2016 tarihindeki kendi Genel
Kurulunda kabul edilen 2015 yılı bilançosu ve 217.759.054,80 Türk lirası dönem kârı ile kapanan gelir
tablosu genel görüşmeye sunulur.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
2015 yılı sonuç bölümü genel görüşlerinize sunulmuştur.
Şimdi 2016 yılının sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ - Sonuç:
TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ’nin 28/3/2017 tarihindeki kendi Genel
Kurulunda kabul edilen 2016 yılı bilançosu ve 148.945.832,14 Türk lirası dönem kârı ile kapanan gelir
tablosu genel görüşmeye sunulur.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
2016 yılı sonuç bölümü genel görüşlerinize sunulmuştur.
TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ’ye ait üst Komisyon toplantısı
tamamlanmıştır. Tüm katılımcılara teşekkür ederim.
Sayın Genel Müdürüm, teşekkür konuşması için son sözü size veriyorum.
Buyurun.
TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN – Sayın Başkanım, Komisyonumuzun kıymetli
üyeleri, saygıdeğer basın mensupları; hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.
TÜRKSAT olarak biz, bize emanet edilen devletimizin kaynaklarını en iyi şekilde harcamak için
gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sizin bize yönlendirdiğiniz çok kıymetli tenkitlerden kendimize
yönelik olarak derslerimizi çıkartacağız. Bir basamak öteye TÜRKSAT’ı götürmek için, bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz.
Hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum. Ben de çalışmalarınızda başarılar diliyorum, işlerinizde
kolaylıklar diliyorum.
Değerli Komisyon üyeleri, toplantımıza İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme
Kurulu 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleriyle devam edeceğiz ara
vermeden.
Kapanma Saati: 13.05
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 13.16
BAŞKAN: Mustafa SAVAŞ (Aydın)
BAŞKAN VEKİLİ: Nevzat ŞATIROĞLU (İstanbul)
SÖZCÜ: Mevlüt KARAKAYA (Ankara)
KÂTİP: Yavuz SUBAŞI (Balıkesir)
BAŞKAN – Komisyonumuzun değerli üyeleri, Sayıştay Başkanlığımızın ve kurumlarımızın
değerli temsilcileri; hepiniz hoş geldiniz.
27’nci Yasama Dönemi 2’nci Yasama Yılının 6’ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.
2.- İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun 2015 ve 2016 yıllarına ait
bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
BAŞKAN - Bugünkü oturumumuzda İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu
2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını görüşeceğiz.
Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızdan başlamak üzere toplantılarımıza katılan temsilcilerin
kendilerini Komisyonumuza tanıtmalarını rica ediyorum.
(Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ve beraberindeki heyet kendini tanıttı)
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Şimdi sunumunu yapmak üzere sözü Sayın Bakanımıza bırakıyorum.
GENÇLİK VE SPOR BAKAN YARDIMCISI SİNAN AKSU - Sayın Başkanım, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesi sayın milletvekillerim, Sayın Sayıştay
Grup Başkanı ve denetçilerimiz; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Eşsiz bir tarihî, kültürel ve coğrafi mirasa sahip olan, “Avrupa Kültür Başkenti” ve “Avrupa Spor
Başkenti” gibi unvanlar almış İstanbul’umuzun uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun olarak
olimpiyat ve paralimpik yaz oyunlarına hazırlanabilmesi ve oyunların İstanbul’da düzenlenebilmesi
amacıyla 3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu ile özel hukuk
hükümlerine tabi tüzel kişiliği haiz İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu teşkil
edilmiş, oyunların adaylık süreçleri ve olimpik tesisleşme süreçleri de bu kurul ve idari teşkilatla
birlikte yürütülmüştür.
Kurulumuz tarafından üstlenmiş olduğu misyona uygun olarak yürütülen faaliyetleri TBMM KİT
Komisyonu ve onun adına kurulumuzun iş ve işlemlerini denetleyen Sayıştayın rehberlik anlayışı
içerisinde mevzuat ve kurallar dâhilinde yürütülmüştür. Bu bağlamda, kurulumuz, geçmişten günümüze
olduğu gibi, bundan böyle de faaliyetlerini genel ve özel düzenlemelerin belirlediği sınırlar dâhilinde
hesap verebilir bir anlayış ve şeffaflık içerisinde sürdürmeye gayret gösterecektir.
Sayın Başkanım, değerli milletvekillerimiz; bugün, 2015 ve 2016 yılları hesap ve işlemlerimizin
denetim toplantısı için huzurunuza gelmiş bulunuyoruz.
Sizlere, bu noktada kurulumuzun çalışmaları konusunda bazı bilgiler sunmayı gerekli görüyoruz.
Kurulumuz idaresinde bulunan Olimpiyat Parkı içerisinde yer alan atletizm antrenman sahası 2015
yılı içerisinde uluslararası atletizm kuralları ve olimpik standartlara uygun bir şekilde yenilenerek Türk
sporunun hizmetine “IAAF Class II Olimpik Atletizm Tesisi” olarak kazandırılmış olup yine kurulumuz
tarafından işletmesi yürütülen Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin
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Önlenmesi Kanunu kapsamında seyirci yaklaşım alanları için UEFA elit stadyum standartlarında
fiziki güncellemeler yapılmış, denetime konu dönem içerisinde ulusal ve uluslararası birçok futbol
müsabakası ile çeşitli etkinlikleri kapsayan ciddi bir faaliyet yoğunluğu yaşanmıştır.
Ayrıca, ülkemizde dopingin ortadan kaldırılması yönünde Ulusal Anti Doping Ajansı görevini
yerine getirmek üzere oluşturulan TMOK Dopingle Mücadele Komisyonunun finansmanı 2011 yılından
itibaren İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu tarafından sağlanmakta olup 2015
yılında 3 milyon 650 bin ve 2016 yılında da 6 milyon 579 bin kaynak aktarılmıştır. Bu bağlamda Dünya
Anti Doping Ajansı (WADA) Başkanının ve yönetiminin takdiri kazanılmış ve ülkemiz WADA kodu ile
tam uyumlu ülke statüsüne ulaşmıştır.
UEFA Yönetim Kurulu, kurulumuz idaresinde bulunan ve bugüne kadar yerel, ulusal ve uluslararası
önemli etkinliklere ev sahipliği yapmış, UEFA’nın elit kategori stadyum listesindeki Atatürk Olimpiyat
Stadyum’unun 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmasına karar vermiştir. Avrupa’nın
en büyük spor etkinliklerinden biri olan bu finalin 2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda LiverpoolMilan futbol takımları arasında oynanan ve Liverpool taraftarları tarafından “İstanbul efsanesi” olarak
adlandırılan 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde olduğu gibi başarıyla gerçekleştireceğimize
inancımız sonsuzdur.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kurulumuz, tüm çalışanlarıyla, denetimin, yönetimin en
önemli fonksiyonlarından birisi olduğu inancıyla denetim faaliyetleri sırasında gerek yüce Meclisimiz
ve KİT Komisyonu gerekse Sayıştay tarafından ortaya konacak hususlara riayet etme konusunda
bundan sonra da azami gayret gösterecektir.
Bu vesileyle, bugüne kadar denetim faaliyetleri kapsamında, ciddi bir rehberlik anlayışı içerisinde
kurumumuz çalışmalarına sağlanan destek için şükranlarımızı ifade eder, saygılar sunarız.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakan Yardımcım.
Önerilerin görüşmelerine başlıyoruz.
Kurumun 2015 yılından bir ve 2016 yılından iki önerisi bulunmaktadır.
Şimdi 2015 yılının 1 no.lu genel önerisini okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 1:
Sayıştay raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi.
İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU GENEL
SEKRETERİ TOLGA YAZICI – Sayıştay raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyeler de yerine
getirilecektir.
BAŞKAN – Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…
Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, diğer öneri ve tavsiyelerden görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı? Yok.
Şimdi 2016 yılının 1 no.lu önerisini okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 1:
1- Hazine tarafından Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 300.001.157 metrekare yüzölçümünde
bir alanın, IV. Etap olarak adlandırılan alandaki tüm özel şahıs parsellerinin (yaklaşık 1.900 adet
parsel) Başakşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılarak bu taşınmazların Hazine adına tesciline
ve tescil edilen taşınmazların Spor Genel Müdürlüğü adına tahsisine, imar planına tekrar “Olimpik
Park Alanı” olarak işlenmesi kayıt ve şartıyla Başakşehir Belediyesine devrine karar veren Hazırlık
ve Düzenleme Kurulunun 24/9/2016 tarih ve 189 sayılı kararı doğrultusunda, 17/10/2016 tarihinde
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Başakşehir Belediye Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü
ve İOOHDK arasında imzalanan İstanbul Olimpiyat Parkı Alanındaki Mülkiyet ve İmar Problemlerinin
Çözümüne Dair Protokol hükümleri arasında HDK kararına aykırı hükümlerin bulunduğu ve ilende
telafisi imkânsız sonuçlar doğuracağı göz önünde bulundurularak protokol hükümlerinin HDK kararı
doğrultusunda yeniden düzenlenmesi,
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Yanıt uzun, kısa, özet ve anlaşılabilir bir yanıt istiyoruz.
İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU GENEL
SEKRETERİ TOLGA YAZICI – Efendim, bu konunun çözümüyle ilgili 8/12/2017 tarihinde Hazırlık
Düzenleme Kurulu kararı alınmış, konuyla ilgili olarak Millî Emlak Genel Müdürlüğü, Gençlik ve
Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ve Başkaşehir Belediyesinden uzmanların katılımıyla ilk defa
birinci toplantı 18/4/2018’de yapılmıştır. Bu toplantının ikincisi bizim de girişimlerimizle, davetimiz
üzere Kasım ayının 22’sinde tekrar yapılacak, inceleme ve değerlendirme raporu oluşturularak Hazırlık
Düzenleme Kurulunda değerlendirilmek üzere sunulacaktır.
BAŞKAN – Orada çalışmalar devam ediyor.
İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU GENEL
SEKRETERİ TOLGA YAZICI – Evet efendim.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Öneri üzerinde söz almak isteyen üyemiz var mı?
Buyurun Sayın Sertel.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Sayın Genel Sekreterin de söylediği gibi henüz sonuca ulaşmamış. 22
Kasım 2018’de ikinci toplantıyı yaptıktan sonra tabii ki bilgi netleşecek ve sonuca yönelik mutlaka bir
karar çıkacaktır. Onun bizimle paylaşılmasını talep ediyorum ben; KİT Komisyonundaki arkadaşlarla,
milletvekilleriyle. Sayıştay da tabii ki bu işin takipçisi olacak. O nedenle ben bu işin gündemde
kalmasını ve takip edilmesini rica edeceğim.
BAŞKAN – Sayıştayın yerine geçtiniz Sayın Sertel.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Bazen oluyor.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz görüşünüz için.
Evet, Sayıştayın görüşünü alalım bu konuda.
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Sayın Başkanım, teşekkür ederim.
Komisyon çalışmalarını da takip ediyoruz, konunun önemi bakımından gündemde kalmasını
istiyoruz.
Arz ederim.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Önerinin gündemde kalmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul
edilmiştir.
Şimdi 2016 yılının 2 no.lu genel önerisini okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 2:
2 - Sayıştay Raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi.
BAŞKAN – Buyurun.
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İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU GENEL
SEKRETERİ TOLGA YAZICI – Efendim, Sayıştay raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyeler de
yerine getirilecektir.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ederim.
Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Diğer öneri ve tavsiyelerden görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı? Yok.
Önerilerin görüşmeleri tamamlanmıştır.
Şimdi, geneli üzerindeki görüşmelere geçiyoruz.
III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI (Devam)
2.- Komisyon Başkanı Mustafa Savaş’ın, yazılı cevap verilmesi gereken konuların cevaplarının
Komisyon tutanaklarının TBMM “web” sayfasında yayınlanmasından itibaren on beş gün içinde
Komisyon Başkanlığına iletilebileceğine ilişkin açıklaması
BAŞKAN - Sayın Genel Müdür, sayın üyelerimizce sorulan sorulardan yazılı olarak cevap
verilmesini gerektiren konularla ilgili cevaplarınızı, tutanakların Türkiye Büyük Millet Meclisi “web”
sayfasında yayınlanmasından itibaren on beş gün içerisinde bütün üyelerimize Komisyon Başkanlığımız
aracılığıyla iletebilirsiniz.
II.-KONU (Devam)
A)GÖRÜŞMELER (Devam)
2.- İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun 2015 ve 2016 yıllarına ait
bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri (Devam)
BAŞKAN - Şimdi söz isteyen üyelerimize söz vereceğim.
Buyurun Sayın Sertel.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Evet, ben İstanbul Olimpiyat Oyunlarının alt komisyonunda da
bulunuyorum. Pek çok sorunu sanıyorum aştı, ulaşım konusunda herhâlde bir problem kalmadı İstanbul
Büyükşehir Belediyesiyle ilgili.
Stadın rüzgar almasından kaynaklanan ve maçların oynanması sırasında futbol takımlarının da o
rüzgardan dolayı sıkıntıya düştüğünü ve buna yönelik önlemlerin alınıp alınmadığını doğrusu merak
ediyorum, onu da bana bildirirseniz… Yani orada tabii büyük ölçüde Avrupa kupası gibi maçların
oynanmasının Türkiye’nin dış tanıtımına çok büyük etkisi olacaktır.
Bir de Sayın Bakanım söyledi “dopingle mücadele” dedi ama dünyada en çok dopingden ceza
alan sporcu bizde, sayı olarak ciddi bir rakam tutuyor. Diliyorum ve istiyorum ki bu dopingden dolayı
Türkiye’nin adı dünya ülkeleri sırasında utanç listesine girmesin. Bu konudaki çabalarınız için de hem
teşekkür ediyorum hem de dopingle mücadeledeki çalışmalarınızla ilgili de ayrıntılı bilgi istediğimi
belirtmek istiyorum.
Tabii, ben İzmir Milletvekiliyim ve hazır Sayın Bakan Yardımcısını bulmuşken hem taleplerim
olacak hem de verilen sözlerin tutulmasına ilişkin isteğim olacak. Geçen yıl, dönemin Başbakanı Binali
Yıldırım -İzmir Milletvekili- Alsancak ve Göztepe Stadı’nın temellerini atmıştı ve çok kısa sürede bu
iki stadın da biteceğini müjdelemişti bizlere hatta müteahhit firma yetkilisiyle orada pazarlık yapmıştı
“2019 Mayıs çok geç, onu Ocak veya Şubat yapalım.” demişti. Göztepe Stadı için sözleşmede yazan
yedi yüz günlük süreyi de altı yüz güne hatta beş yüz güne çekmek gibi bir süre istemişti. Tarih olarak
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da Alsancak Stadı’nın açılmasını 16 Ocak 2019 olarak ilan etmişti. Şimdi, Alsancak Stadı’nda -tabii
benim yolumun de üzeri, zaman zaman da merak saikiyle gidiyorum bakıyorum- önemli bir oranda
ilerleme sağlandı; kapalı tribün takıldı, tam kapalı tribün takıldı, inşaat durma noktasına geldi. O
yüklenici firmanın ödeneksizlik nedeniyle inşaatı yavaşlattığı söyleniyor. Doğru mu, değil mi bilemem
ama böyle bir durum söz konusuysa sizin bize bilgi vermeniz lazım. Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür
Ekmekçioğlu da sıklıkla Ankara’ya gelip stadın bir an önce yapılması noktasında yardım talep ediyor.
Çünkü İzmir’den artık hem Süper Lig’de hem de 1. Lig’de ve 2. Lig’de ciddi takımlar var ve stat
yetersizliğinden ötürü sıkıntı yaşanıyor. Bornova Stadı’nda oynuyor Göztepe maçlarını; 15 bin kişilik
bir stat, belediyenin yaptığı stat. Tire’ye bir stat yapıldı. İşte onun dışında İzmir’de iki stat inşası bekliyor.
Alsancak Stadı yıkıldıktan sonra Atatürk Stadı’na da tehlikeden dolayısıyla maç verilmediğinden
ötürü... Bazen zaman zaman veriliyor maçlar ama tehlikeli görülüyor nedense, o stat da kapalı gibi.
Şimdi, ben bu temeli atılan statların bugünkü durumunu merak ediyorum. Sayın Bakan Yardımcısı,
bu stat projeleri ne zaman tamamlanacak? Alsancak Stadı’nda Altay maçlarını, Altınordu maçlarını,
Göztepe Stadı’nda Göztepe maçlarını ne zaman oynamaya başlayacak? Bu statların kapasitelerini ve
özelliklerini biz biliyoruz ama bana yazılı olarak bir kez daha verirseniz çok memnun olacağım.
Yine bir konu var. Üniversiteler bünyesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak faaliyet
gösteren Üniversiteler Ligi’nde tüm branşlarda düzenlenen turnuvaların bu yıl “tasarruf” adı altında
iptal edileceği belirtildi. Bu iddialar doğru mu yani böyle bir iddia olabilir mi? Üniversiteler Ligi’nin
iptali söz konusu ise doğrusu üzüntü verici, değilse memnuniyet verici.
Ülkemizdeki spor merkezi sayısını, lisanslı sporcu sayısını, millî sporcu sayısını, branşlarını ve
spor kulüplerini de Gençlik ve Spor Bakanlığından rica ediyorum. Ülkemizde nüfusa oranla spor
yapanların, amatör ve profesyonel spor yapanların sayısının artması da dileğimiz tabii ki ve başarılar da
dileğimiz ve olimpiyat da dileğimiz. Olimpiyatı alacağımız günü inşallah yaşarken görmek istiyorum,
ben onu görmeden ölmek istemem şahsen. Size o konuda gayret düşüyor, bize de teşvik düşüyor.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Sertel.
Evet, başka da söz alan yok.
Yanıt için yazılı olarak da verebilirsiniz Sayın Bakanım.
GENÇLİK VE SPOR BAKAN YARDIMCISI SİNAN AKSU – Yok Sayın Başkanım, hemen
şimdi verebilirim.
Teşekkür ediyorum Sayın Vekilime.
İzmir’deki statlarla ilgili -yani dört yıla yakın bu işin geçmişi var- Büyükşehir Belediyemizle
yaşadığımız bir ihtilaf var, bunu hepiniz biliyorsunuz. Yani Büyükşehir Belediyesi arsa konusunda
bize bu kadar zorluk çıkartmasaydı şu anda o işler bitmişti ve şu anda statlarımız hizmete girmişti. Çok
şükür, şu anda da inşaatlarımız devam ediyor yani kaldığı falan söz konusu değil ama ekstra ilave işler
çıktı, bazı hukuki problemler çıktı. Alsancak’ta bir tribün, rakip seyirci için bir tribün planladık yani
2019 yılı içerisinde biteceğini taahhüt ediyoruz. Yani kriz döneminde tabii -kriz demeyeyim de- inşaatla
ilgili bazı sıkıntılar yaşadık ama buna rağmen inşaatlarımızda bir durma söz konusu değil, devam
edecek. Şu anda da hak edişleri ödeniyor firmaların. 2019 yılı içerisinde, belki başında olmayacak
ama inşallah 2019 yılı içerisinde buralarda bu statlarımızı hizmete sokmayı planlıyoruz Sayın Vekilim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
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GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRÜ MEHMET BAYKAN – Sayın
Başkanım, sayın milletvekillerim; şimdi, sayın milletvekilimin alt komisyonda da çalışmalarımıza
yönelik katkılarından dolayı şükran duygularımızı ifade etmek istiyorum.
Rüzgâr alma konusu Olimpiyat Stadı’nın malum, Galatasaray’ın çok sıkıntısı olmuştu o yıllarda.
Rüzgâr panelleriyle bu konu çözülmeye çalışıldı ama mümkün olmadı. Şu anda Olimpiyat Stadı’nı
stadında tamir, bakım ya da revize olan kulüpler zaman zaman kullanıyor. İstanbul’da 2. Lig, 3. Lig
kulüplerimiz, mesela Eyüp Stadı’nda tribün yenilememiz var, şu anda onlar kullanıyor; Karagümrük
Kulübü bir yeni yapılanma peşinde, onlar kullanıyorlar. Bu müsabakalarla ilgili, Galatasaray
oynarken de biraz tabii işin medyatik yönü de çok fazla olduğu için bu rüzgâr konusu çok gündeme
geliyordu ama şu anda lig maçlarının oynamasında sakınca olacak bir durum söz konusu değil ama
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığımız sürecinde müsabakaların oynanacağı 9 il, 10 stat ve
final stadı olarak da Olimpiyat Stadı’nı bildirmişti Futbol Federasyonu ve buranın üstünün tamamen
kapatılması, yenilenmesi proje olarak söz konusuydu. Zaman içerisinde, imkânlar ölçüsünde bu proje
2024 adaylığımız gerçekleşmemiş olsa da devlet büyüklerimizin, yöneticilerimizin, Bakanımızın
takdirleri doğrultusunda olacak fakat şu anda 2. Lig, 3. Lig maçları oynanıyor, Süper Lig maçları, 1.
Lig maçlarında ihtiyaç duyulduğu takdirde hizmete sunuluyor
ATİLA SERTEL (İzmir) – Pardon, bir şey sorayım: Kapanmasının nakdî bedeli nedir tahminî,
biliyor musunuz, üstünün kapanmasının?
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRÜ MEHMET BAYKAN – Stadın
tamamen 2024’e yönelik yenilenmesinin 400-450 milyon bir gideri vardı çünkü mevcut tribünlerin de
yenilenmesi söz konusuydu zemin aynen kalmak şartıyla. Böyle bir durum söz konusuydu. Zaten stat
inşaatlarında ortalama değerimiz koltuk başına 2 bin dolar civarında bir hesap yürümektedir.
Dopingle mücadele konusunda yine alt komisyonda sizlerin de ifade ettiği gibi ve burada da
söylediğiniz gibi, ülkemiz ciddi mesafe aldı. 2012 olimpiyatlarından sonra, yaşanan süreçte Türkiye
Anti Doping Ajansı TADA’nın Olimpiyat Komitemiz, Spor Genel Müdürlüğümüz birlikteliğiyle
oluşmuş olması, kontrollerin çok sıklaştırılması ve dünya standartlarında mücadeleyle birlikte artık
ülkemiz, bırakın dopingde kara listede olmayı, dopingle mücadelede örnek gösterilen bir ülke hâline
geliyor. Eskiden dopingten dolayı madalya kaybederken madalya kazanan bir ülke hâline geldik.
Olimpiyatlardan, ta 2008, 2012’den bize madalya dönüşleri olmaya başladı. Yine, geçtiğimiz yılkı
Dünya Güreş Şampiyonası’nda şampiyonadan sonra madalya kazandığımız oldu. Oranlarımız yüzde
6-7’lerdeyken, alınan numune oranlarında 0,5-0,3’lere düştü. Bu 0,5-0,3 rakamları da maalesef vücut
geliştirme branşı kontrollerinde karşımıza çıkıyor, bu branşı siz de yakinen biliyorsunuz.
Yani Komisyonumuzun ve ülkemizin dopingle mücadele konusunda içi rahat olsun, bu konuda
ciddi bir aşama sağlamış durumdayız. Malumlarınız olduğu üzere iki önceki Bakanımız Sayın Akif
Çağatay Kılıç Bey Dünya Doping Ajansı WADA’nın yönetim kurulu üyesi oldu ülkemiz adına. Yine
Osman Aşkın Bey’in Bakanlığı sırasında kendisi daha önce Mecliste oluşturulan Doping Soruşturma
Komisyonu Başkanıydı. İçiniz rahat olsun efendim ülke adına.
Diğer bir konu, Üniversiteler Ligi’yle alakalı herhangi bir iptal söz konusu değil. 2012 yılında
başlayan bu lig, her yıl katılımcı ve katılan üniversite sayısı ve branş itibarıyla artarak gidiyor ve
deplasman masrafları ve katılım ücretleri ödenen, üstelik Harcırah Kanunu dışında kulüplere katkılar
yapılarak yürüyen bir yapıda devam ediyor, artarak devam edeceğini de ifade etmek isterim.
Saygılar sunuyorum efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm.
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Şimdi İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun 2015 ve 2016 hesap
dönemlerine ilişkin sonuç bölümlerini ayrı ayrı okutup ibraya sunacağım.
2015 yılı sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Sonuç:
İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun 2015 yılı bilançosu ve 843.793,71
Türk lirası gelir fazlasıyla kapanan gelir ve gider hesabı tasvibe sunulur.
BAŞKAN – İbra edenler... İbra etmeyenler... İbra edilmiştir.
Şimdi 2016 yılı sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Sonuç:
İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun 2016 yılı bilançosu ve 56.592.978
Türk lirası gelir fazlasıyla kapanan gelir ve gider hesabı tasvibe sunulur.
BAŞKAN – İbra edenler... İbra etmeyenler... İbra edilmiştir.
İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun 2015 ve 2016 yıllarına ait üst
Komisyon toplantısı tamamlanmıştır.
Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.
Sayın Bakan Yardımcım, teşekkür konuşması için sözü size veriyorum.
Buyurun.
GENÇLİK VE SPOR BAKAN YARDIMCISI SİNAN AKSU – Sayın Başkanım, sayın vekillerim;
bizler de teşekkür ediyoruz verdiğiniz desteğe ve rehberliğe. İnşallah önümüzdeki sene problemler
çözülmüş bir şekilde huzurunuza gelmeyi taahhüt ediyoruz.
İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum tekrar.
BAŞKAN – Peki, biz de teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. İşlerinizde
kolaylıklar diliyorum.
Değerli Komisyon üyeleri, gündemimize 7/11/2018 Çarşamba günü programda belirtilen
kuruluşların 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleriyle devam edeceğiz.
Toplantıyı kapatıyorum.
Kapanma Saati: 13.42
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